
З А К О Н
О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ 

ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВА ЕФТА

Члан 1.

Потврђује се Споразум о слободној трговини између Републике Србије и 
држава ЕФТА сачињен 17. децембра 2009. године у Женеви, у оригиналу на
енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума о слободној трговини између Републике Србије и 
држава ЕФТА, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик 
гласи:
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FREE TRADE AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF SERBIA

AND

THE EFTA STATES
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PREAMBLE

The Republic of Serbia (hereinafter referred to as “Serbia”), on the one part,

and Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Swiss 
Confederation (hereinafter referred to as “the EFTA States”) on the other,

hereinafter each individual State referred to as a “Party” or collectively referred to as the 
“Parties”:

RECOGNISING the common wish to strengthen the links between Serbia on the one 
part and the EFTA States on the other by establishing close and lasting relations;

RECALLING their intention to participate actively in the process of Euro-
Mediterranean economic integration and expressing their preparedness to co-operate in 
seeking ways and means to strengthen this process;

REAFFIRMING their commitment to democracy, human rights and fundamental 
freedoms, and to the political and economic freedoms, in accordance with their 
obligations under international law, including the United Nations Charter and the 
Universal Declaration of Human Rights;

REAFFIRMING their commitment to economic and social development, the protection 
of health and safety, and the respect for the fundamental rights of workers, including the 
principles set out in the relevant International Labour Organisation (ILO) Conventions;

AIMING to create new employment opportunities and improve health and living 
standards in their respective territories;

DESIRING to create favourable conditions for the development and diversification of 
trade between them and for the promotion of commercial and economic co-operation in 
areas of common interest on the basis of equality, mutual benefit, non-discrimination 
and international law;

DETERMINED to promote and further strengthen the multilateral trading system, 
building on their respective rights and obligations under the Marrakesh Agreement 
establishing the World Trade Organisation (hereinafter referred to as “the WTO”) and 
the other agreements negotiated thereunder, thereby contributing to the harmonious 
development and expansion of world trade;

CONSIDERING that no provision of this Agreement may be interpreted as exempting 
the Parties from their obligations under other international agreements, especially the 
Marrakesh Agreement establishing the WTO and the other agreements negotiated 
thereunder;

DETERMINED to implement this Agreement with the objectives to preserve and 
protect the environment and to ensure the use of natural resources in accordance with 
the principle of sustainable development;
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AFFIRMING their commitment to the rule of law, to prevent and combat corruption in 
international trade and investment and to promote the principles of transparency and 
good governance;

ACKNOWLEDGING the significance of responsible corporate conduct and its 
contribution to sustainable economic development and affirming their support to efforts 
for the promotion of relevant international standards;

DECLARING their readiness to examine the possibility of developing and deepening 
their economic relations in order to extend them to fields not covered by this 
Agreement;

CONVINCED that this Agreement will enhance the competitiveness of their firms in 
global markets and create conditions encouraging economic, trade and investment 
relations between them;

HAVE DECIDED, in pursuit of the above, to conclude the following Agreement 
(hereinafter referred to as “this Agreement”):



- 5 -

CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1

Objectives

1. Serbia and the EFTA States shall establish a free trade area by means of this 
Agreement and the complementary agreements on trade in agricultural products, 
concurrently concluded between Serbia and each individual EFTA State, with a view to 
spurring prosperity and economic development in their territories.

2. The objectives of this Agreement, which is based on trade relations between 
market economies and on the respect of democratic principles and human rights, are:

(a) to achieve the liberalisation of trade in goods, in conformity with Article 
XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter 
referred to as “the GATT 1994”);

(b) to mutually increase investment opportunities between the Parties, and to 
gradually develop an environment conducive to enhanced trade in 
services;

(c) to provide fair conditions of competition for trade between the Parties 
and to ensure adequate and effective protection of intellectual property 
rights;

(d) to gradually achieve further liberalisation on a mutual basis of the 
government procurement markets of the Parties; and

(e) to contribute in this way to the harmonious development and expansion 
of world trade.

ARTICLE 2

Trade Relations Governed by this Agreement

This Agreement shall apply to trade relations between, on the one side, Serbia 
and, on the other side, the individual EFTA States, but not to the trade relations between 
individual EFTA States, unless otherwise provided for in this Agreement.

ARTICLE 3

Territorial Application

1. Without prejudice to Protocol B, this Agreement shall apply:
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(a) to the land territory, internal waters, and the territorial sea of a Party, and 
the air-space above the territory of a Party, in accordance with 
international law; as well as

(b) beyond the territorial sea, with respect to measures taken by a Party in 
the exercise of its sovereign right or jurisdiction in accordance with 
international law.

2. This Agreement shall not apply to the Norwegian territory of Svalbard, with the 
exception of trade in goods.

ARTICLE 4

Central, Regional and Local Government

Each Party shall ensure within its territory the observance of all obligations and 
commitments under this Agreement by its respective central, regional and local 
governments and authorities, and by non-governmental bodies in the exercise of 
governmental powers delegated to them by central, regional and local governments or 
authorities.

ARTICLE 5

Transparency

1. The Parties shall publish or otherwise make publicly available their laws, 
regulations, judicial decisions, administrative rulings of general application and their 
respective international agreements that may affect the operation of this Agreement.

2. The Parties shall promptly respond to specific questions and provide, upon 
request, information to each other on matters referred to in paragraph 1. They are not 
required to disclose confidential information.
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CHAPTER 2 TRADE IN GOODS

ARTICLE 6

Scope

1. This Chapter applies to the following products originating in Serbia or in an 
EFTA State: 

(a) all products classified under Chapters 25 to 97 of the Harmonized 
Commodity Description and Coding System (HS), excluding the 
products listed in Annex I;

(b) processed agricultural products specified in Protocol A, with due regard 
to the arrangements provided for in that Protocol; and

(c) fish and other marine products as provided for in Annex II.

2. Serbia and each EFTA State have concluded agreements on trade in agricultural 
products on a bilateral basis. These agreements form part of the instruments establishing 
a free trade area between Serbia and the EFTA States.

ARTICLE 7

Rules of Origin and Methods of Administrative Co-operation

The provisions on rules of origin and methods of administrative co-operation are 
set out in Protocol B.

ARTICLE 8

Customs Duties

1. Upon entry into force of this Agreement, the Parties shall abolish all customs 
duties and charges having equivalent effect to customs duties on imports and exports of 
products originating in Serbia or in an EFTA State covered by subparagraph 1 (a) of 
Article 6, except as otherwise provided for in Annex III. No new customs duties shall be 
introduced.

2. Customs duties and charges having equivalent effect to customs duties 
include any duty or charge of any kind imposed in connection with the 
importation or exportation of a product, including any form of surtax or 
surcharge, but does not include any charge imposed in conformity with 
Articles III and VIII of the GATT 1994.
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ARTICLE 9

Basic Duties

1. The basic duty to which the successive reductions set out in this Agreement are 
to be applied for imports between the Parties shall be the most-favoured-nation rate of 
duty (MFN rate) applied by each Party on 1 February 2009. 

2. If before, by or after entry into force of this Agreement, any tariff reduction is 
applied on an erga omnes basis, such reduced duties shall replace the basic duties 
referred to in paragraph 1 as from the date on which the reduction is applied, or from the 
entry into force of this Agreement, whichever is later.

3. Reduced duties shall be rounded to the first decimal place or, in the case of 
specific duties, to the second decimal place.

ARTICLE 10

Quantitative Restrictions

The rights and obligations of the Parties in respect of quantitative restrictions, 
except as provided for in Article XII of the GATT 1994, shall be governed by Article 
XI of the GATT 1994, which is hereby incorporated into and made part of this 
Agreement.

ARTICLE 11

Internal Taxation and Regulations

1. The Parties commit themselves to apply any internal taxes and other charges and 
regulations in accordance with Article III of the GATT 1994 and other relevant WTO 
Agreements.

2. Exporters may not benefit from repayment of internal taxes in excess of the 
amount of indirect taxation imposed on products exported to the territory of a Party.

ARTICLE 12

Sanitary and Phytosanitary Measures

1. The rights and obligations of the Parties in respect of sanitary and phytosanitary 
measures shall be governed by the WTO Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures. 

2. The Parties shall exchange names and addresses of contact points with sanitary 
and phytosanitary expertise in order to facilitate communication and the exchange of 
information.
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ARTICLE 13

Technical Regulations

1. The rights and obligations of the Parties in respect of technical regulations, 
standards and conformity assessment shall be governed by the WTO Agreement on 
Technical Barriers to Trade.

2. The Parties shall strengthen their co-operation in the field of technical 
regulations, standards and conformity assessment, with a view to increasing the mutual 
understanding of their respective systems and facilitating access to their respective 
markets. 

ARTICLE 14

Trade Facilitation

The Parties, in accordance with the provisions set out in Annex IV, with the aim 
to facilitate trade between Serbia and the EFTA States, shall:

(a) simplify, to the greatest extent possible, procedures for trade in goods 
and related services;

(b) promote co-operation among them in order to enhance their participation 
in the development and implementation of international conventions and 
recommendations on trade facilitation; and

(c) co-operate on trade facilitation within the framework of the Joint 
Committee.

ARTICLE 15

Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation

1. With reference to Articles 7 and 14, a Sub-Committee of the Joint Committee on 
Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation (hereinafter referred to as 
“the Sub-Committee”) is hereby established.

2. The mandate of the Sub-Committee is set out in Annex V.

ARTICLE 16

State Trading Enterprises

The rights and obligations of the Parties in respect of state trading enterprises 
shall be governed by Article XVII of the GATT 1994 and the Understanding on the 
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Interpretation of Article XVII of the GATT 1994, which are hereby incorporated into 
and made part of this Agreement.

ARTICLE 17

Subsidies and Countervailing Measures

1. The rights and obligations of the Parties relating to subsidies and countervailing 
measures shall be governed by Articles VI and XVI of the GATT 1994 and the WTO 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, except as provided for in 
paragraph 2.

2. Before Serbia or an EFTA State, as the case may be, initiates an investigation to 
determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy in Serbia or in an 
EFTA State, as provided for in Article 11 of the WTO Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures, the Party considering initiating an investigation shall notify in 
writing the Party whose goods are subject to investigation and allow for a 45 day period 
with a view to finding a mutually acceptable solution. The consultations shall take place 
in the Joint Committee if any Party so requests within 20 days from the receipt of the 
notification.

ARTICLE 18

Anti-dumping

1. A Party shall not apply anti-dumping measures as provided for under Article VI 
of the GATT 1994 and the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the 
GATT 1994 in relation to products originating in another Party.

2. The Parties recognise that the effective implementation of competition rules may 
address economic causes leading to dumping.

ARTICLE 19

Rules of Competition Concerning Undertakings

1. The following are incompatible with the proper functioning of this Agreement in 
so far as they may affect trade between Serbia and an EFTA State:

(a) all agreements between undertakings, decisions by associations of 
undertakings and concerted practices between undertakings which have 
as their object or effect the prevention, restriction or distortion of 
competition; and

(b) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territory 
of a Party as a whole or in a substantial part thereof.



- 11 -

2. The provisions of paragraph 1 shall apply to the activities of public undertakings 
and undertakings for which the Parties grant special or exclusive rights, in so far as the 
application of these provisions does not obstruct the performance, in law or in fact, of 
the particular public tasks assigned to them.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not be construed to create any direct 
obligations for undertakings.

4. If a Party considers that a given practice is incompatible with the provisions of 
paragraphs 1 and 2, the Parties concerned shall give to the Joint Committee all the 
assistance required in order to examine the case and, where appropriate, eliminate the
practice objected to. If the Party concerned fails to put an end to the practice objected to 
within the period set by the Joint Committee, or if the Joint Committee fails to reach an 
agreement after consultations, or after thirty days following referral for such 
consultations, the other Party may adopt appropriate measures to deal with the 
difficulties resulting from the practice in question. 

ARTICLE 20

Global Safeguard Measures

1. The rights and obligations of the Parties in respect of global safeguards shall be 
governed by Article XIX of GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards. 

2. In taking global safeguard measures, a Party shall exclude imports of an 
originating product from one or several Parties if such imports do not in and of 
themselves cause or threaten to cause serious injury. The Party taking the measure shall 
demonstrate that such exclusion is in accordance with WTO rules and practice. 

ARTICLE 21

Bilateral Safeguard Measures

1. Where, as a result of the reduction or elimination of a customs duty under this 
Agreement, any product originating in a Party is being imported into the territory of 
another Party in such increased quantities, in absolute terms or relative to domestic 
production, and under such conditions as to constitute a substantial cause of serious 
injury or threat thereof to the domestic industry of like or directly competitive products 
in the territory of the importing Party, the importing Party may take bilateral safeguard 
measures to the minimum extent necessary to remedy or prevent the injury, subject to 
the provisions of paragraphs 2 to 10.

2. Bilateral safeguard measures shall only be taken upon clear evidence that 
increased imports have caused or are threatening to cause serious injury pursuant to an 
investigation in accordance with the procedures laid down in the WTO Agreement on 
Safeguards.
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3. The Party intending to take a bilateral safeguard measure under this Article shall 
immediately, and in any case before taking a measure, make notification to the other 
Parties and the Joint Committee. The notification shall contain all pertinent information, 
which shall include evidence of serious injury or threat thereof caused by increased 
imports, a precise description of the product involved and the proposed measure, as well 
as the proposed date of introduction, expected duration and timetable for the progressive 
removal of the measure. 

4. If the conditions set out in paragraph 1 are met, the importing Party may take 
measures consisting in:

(a) suspending the further reduction of any rate of duty provided for under this 
Agreement for the product; or 

(b) increasing the rate of customs duty for the product to a level not to exceed 
the lesser of:

(i) the MFN rate of duty applied at the time the action is taken; or

(ii) the MFN rate of duty applied on the day immediately preceding the 
date of the entry into force of this Agreement.

5. Bilateral safeguard measures shall be taken for a period not exceeding two years. 
In very exceptional circumstances, after review by the Joint Committee, measures may 
be taken up to a total maximum period of three years. No measure shall be applied to 
the import of a product which has previously been subject to such a measure.

6. The Joint Committee shall, within 30 days from the date of notification referred 
to in paragraph 3, examine the information provided in order to facilitate a mutually 
acceptable resolution of the matter. In the absence of such resolution, the importing 
Party may adopt a measure pursuant to paragraph 4 to remedy the problem. In the 
selection of the bilateral safeguard measure, priority must be given to the measure 
which least disturbs the functioning of this Agreement. The bilateral safeguard measure 
shall be immediately notified to the other Parties and the Joint Committee and shall be 
the subject of periodic consultations in the Joint Committee, particularly with a view to 
establishing a timetable for their abolition as soon as circumstances permit.

7. Upon the termination of the measure, the rate of customs duty shall be the rate 
which would have been in effect but for the measure.

8. In critical circumstances, where delay would cause damage which would be 
difficult to repair, a Party may take a provisional bilateral safeguard measure pursuant to 
a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports constitute 
a substantial cause of serious injury, or threat thereof, to the domestic industry. The 
Party intending to take such a measure shall immediately notify the other Parties and the 
Joint Committee thereof. Within 30 days of the date of the notification, the procedures 
set out in paragraphs 2 to 6 shall be initiated. 

9. Any provisional measure shall be terminated within 200 days at the latest. The 
period of application of any such provisional measure shall be counted as part of the 
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duration of the measure set out in paragraph 5 and any extension thereof. Any tariff 
increases shall be promptly refunded if the investigation described in paragraph 2 does 
not result in a finding that the conditions of paragraph 1 are met.

10. Five years after the date of entry into force of this Agreement, the Parties shall 
review in the Joint Committee whether there is need to maintain the possibility to take 
bilateral safeguard measures between them. If the Parties decide, after the first review, 
to maintain such possibility, they shall thereafter conduct biennial reviews of this matter 
in the Joint Committee.

ARTICLE 22

General Exceptions

The rights and obligations of the Parties in respect of general exceptions shall be 
governed by Article XX of the GATT 1994, which is hereby incorporated into and 
made part of this Agreement.

ARTICLE 23

Security Exceptions

The rights and obligations of the Parties in respect of security exceptions shall 
be governed by Article XXI of the GATT 1994, which is hereby incorporated into and 
made part of this Agreement.
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CHAPTER 3 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

ARTICLE 24

Protection of Intellectual Property

1. The Parties shall grant and ensure adequate, effective and non-discriminatory 
protection of intellectual property rights, and provide for measures for the enforcement 
of such rights against infringement thereof, counterfeiting and piracy, in accordance 
with the provisions of this Article, Annex VI and the international agreements referred 
to therein.

2. The Parties shall accord to each other’s nationals treatment no less favourable 
than that they accord to their own nationals. Exemptions from this obligation must be in 
accordance with the substantive provisions of Articles 3 and 5 of the WTO Agreement 
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as “the 
TRIPS Agreement”).

3. The Parties shall grant to each other’s nationals treatment no less favourable than 
that accorded to nationals of any other State. Exemptions from this obligation must be 
in accordance with the substantive provisions of the TRIPS Agreement, in particular 
Articles 4 and 5 thereof.

4. The Parties agree, upon request of any Party to the Joint Committee, to review 
the provisions on the protection of intellectual property rights contained in the present 
Article and in Annex VI, with a view to further improving the level of protection and to 
avoiding or remedying trade distortions caused by actual levels of protection of 
intellectual property rights.
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CHAPTER 4 INVESTMENT, SERVICES AND GOVERNMENT 
PROCUREMENT

ARTICLE 25

Investment 

1. The Parties shall endeavour to provide in their territories stable, equitable and 
transparent investment conditions for investors of the other Parties that are making or 
seeking to make investments in their territories. 

2. The Parties shall admit investments by investors of the other Parties in 
accordance with their laws and regulations. They recognise that it is inappropriate to 
encourage investment by relaxing health, safety or environmental standards.

3. The Parties recognise the importance of promoting investment and technology 
flows as a means for achieving economic growth and development. Co-operation in this 
respect may include:

(a) appropriate means of identifying investment opportunities and 
information channels on investment regulations;

(b) exchange of information on measures to promote investment abroad; and

(c) the furthering of a legal environment conducive to increased investment 
flows.

4. The Parties affirm their commitment to review issues related to investment in the 
Joint Committee no later than five years after the entry into force of this Agreement, 
including the right of establishment of investors of one Party in the territory of another 
Party. 

5. Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Swiss Confederation, on the 
one part, and Serbia, on the other, shall refrain from arbitrary or discriminatory 
measures regarding investments by investors of another Party mentioned in this 
paragraph and shall observe obligations they have entered into with regard to specific 
investments by an investor of another Party mentioned in this paragraph.

ARTICLE 26

Trade in Services

1. The Parties shall aim at achieving gradual liberalisation and the opening of their 
markets for trade in services in accordance with the provisions of the General 
Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as “the GATS”), taking into 
account ongoing work under the auspices of the WTO.
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2. If a Party grants to a non-Party, after the entry into force of this Agreement, 
additional benefits with regard to the access to its services markets, it shall afford 
adequate opportunities for negotiations with a view to extending these benefits to 
another Party on a reciprocal basis.

3. The Parties undertake to keep under review paragraphs 1 and 2 with a view to 
establishing an agreement liberalising trade in services between them in accordance 
with Article V of the GATS. 

ARTICLE 27

Government Procurement

1. The Parties shall enhance their mutual understanding of their government 
procurement laws and regulations with a view to progressively liberalising their 
respective procurement markets on the basis of non-discrimination and reciprocity.

2. In order to improve transparency, the Parties shall publish their laws, or 
otherwise make publicly available their laws, regulations and administrative rulings of 
general application as well as their respective international agreements that may affect 
their procurement markets. The Parties shall promptly respond to specific questions and 
provide, upon request, information to each other on such matters.

3. If a Party grants to a non-Party, after the entry into force of this Agreement, 
additional benefits with regard to the access to its procurement markets, it shall agree to 
enter into negotiations with a view to extending these benefits to another Party on a 
reciprocal basis.
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CHAPTER 5 PAYMENTS AND CAPITAL MOVEMENTS

ARTICLE 28

Payments for Current Transactions

Subject to the provisions of Article 30, the Parties undertake to allow all 
payments for current transactions to be made in a freely convertible currency.

ARTICLE 29

Capital Movements

1. The Parties shall ensure that capital for investments made in companies formed 
in accordance with their respective laws, any returns stemming therefrom, and the 
amounts resulting from liquidations of investments are freely transferable.

2. The Parties shall hold consultations with a view to facilitating the movement of 
capital between Serbia and the EFTA States and achieve its complete liberalisation as 
soon as conditions permit.

ARTICLE 30

Balance of Payments Difficulties

Where Serbia or an EFTA State is in serious balance of payments difficulties, or 
under threat thereof, Serbia or the EFTA State concerned, respectively, may, in 
conformity with the conditions laid down within the framework of the GATT and in 
Articles VIII and XIV of the Statutes of the International Monetary Fund, take 
restrictive measures with regard to current payments if such measures are strictly 
necessary. Serbia or the EFTA State concerned, as the case may be, shall inform the 
other Parties immediately of such measures and shall provide as soon as possible a 
timetable for their removal.
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ARTICLE 31

Clarifications

It is understood that the obligations stated in this Chapter are without prejudice 
to the equitable, non-discriminatory and good faith application of measures pursuant to 
court orders or judgements and administrative proceedings. It is also understood that the 
right of an investor to freely transfer amounts in relation to his investment is without 
prejudice to any fiscal obligation such an investor may have.
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CHAPTER 6 INSTITUTIONAL PROVISIONS

ARTICLE 32

The Joint Committee

1. The Parties hereby establish the Serbia-EFTA Joint Committee. It shall be 
composed of representatives of the Parties, which shall be headed by Ministers or by 
senior officials delegated by them for this purpose.

2. The Joint Committee shall:

(a) supervise and review the implementation of this Agreement, inter alia by 
means of a comprehensive review of the application of the provisions of 
this Agreement, with due regard to any specific reviews contained in this 
Agreement;

(b) keep under review the possibility of further removal of barriers to trade 
and other restrictive measures concerning trade between Serbia and the 
EFTA States; 

(c) oversee the further development of this Agreement; 

(d) supervise the work of all sub-committees and working groups established 
under this Agreement;

(e) endeavour to resolve disputes that may arise regarding the interpretation 
or application of this Agreement; and

(f) consider any other matter that may affect the operation of this 
Agreement.

3. The Joint Committee may decide to set up such sub-committees and working 
groups as it considers necessary to assist it in accomplishing its tasks. Except where 
otherwise provided for in this Agreement, the sub-committees and working groups shall 
work under a mandate established by the Joint Committee.

4. The Joint Committee shall take decisions as provided for in this Agreement, and 
may make recommendations, by consensus.

5. The Joint Committee shall meet within one year of the entry into force of this 
Agreement. Thereafter, it shall meet whenever necessary upon mutual agreement but 
normally every two years. Its meetings shall be chaired jointly by Serbia and one of the 
EFTA States. The Joint Committee shall establish its rules of procedure. 

6. Each Party may request at any time, through a notice in writing to the other 
Parties, that a special meeting of the Joint Committee be held. Such a meeting shall take 
place within 30 days of receipt of the request, unless the Parties agree otherwise.
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7. The Joint Committee may decide to amend the Annexes and Protocols to this 
Agreement. Subject to paragraph 8, it may set a date for the entry into force of such 
decisions.

8. If a representative of a Party in the Joint Committee has accepted a decision 
subject to the fulfilment of constitutional requirements, the decision shall enter into 
force on the date that the last Party notifies that its internal requirements have been 
fulfilled, unless the decision itself specifies a later date. The Joint Committee may 
decide that the decision shall enter into force for those Parties that have fulfilled their 
internal requirements, provided that Serbia is one of those Parties. A Party may apply a 
decision of the Joint Committee provisionally until such decision enters into force for 
that Party, subject to its constitutional requirements.
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CHAPTER 7 DISPUTE SETTLEMENT

ARTICLE 33

Consultations

1. In case of any divergence with respect to the interpretation, implementation and 
application of this Agreement, the Parties shall make every attempt through co-
operation and consultations to arrive at a mutually satisfactory solution. 

2. Any Party may request in writing consultations with any other Party regarding 
any actual or proposed measure or any other matter that it considers might affect the 
operation of this Agreement. The Party requesting consultations shall at the same time 
notify the other Parties in writing thereof and supply all relevant information.

3. The consultations shall take place in the Joint Committee if any of the Parties so 
requests within 20 days from the receipt of the notification referred to in paragraph 2, 
with a view to finding a commonly acceptable solution. If the Party to which a request 
is made in accordance with paragraph 2 does not reply within ten days or does not enter 
into consultations within 20 days after receipt of the request, the Party making the 
request is entitled to request the establishment of an arbitration panel in accordance with 
Article 34.

ARTICLE 34

Arbitration

1. Disputes between the Parties relating to the interpretation of rights and 
obligations under this Agreement, which have not been settled through direct 
consultations or in the Joint Committee within 60 days from the date of the receipt of 
the request for consultations, may be referred to arbitration by the complaining Party by 
means of a written notification addressed to the Party complained against. A copy of 
this notification shall be communicated to all other Parties so that each of those Parties 
may determine whether to participate in the dispute. 

2. Where more than one Party requests the establishment of an arbitration panel 
relating to the same matter, a single arbitration panel may, whenever feasible, be 
established to consider such disputes1.

3. A Party that is not a party to the dispute shall be entitled, on delivery of a written 
request to the parties to the dispute, to make written submissions to the arbitration panel, 
receive written submissions, including annexes, from the parties to the dispute, attend 
hearings and make oral statements.

                                                          
1 For the purpose of this Chapter, the terms “Party” and “party to the dispute” are used regardless of 

whether two or more Parties are involved in a dispute.
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4. The arbitration panel shall comprise three members. Within 25 days of the 
receipt of the notification referred to in paragraph 1, each party to the dispute shall 
appoint one member, unless a single arbitration panel is established in accordance with 
paragraph 2. In the latter case, Serbia shall appoint one member and the EFTA States 
shall appoint one member. The two members already appointed shall agree on the 
appointment of the third member within 30 days of the appointment of the second 
member. The third member shall not be a national of the Parties, nor permanently reside 
in the territory of any such Party. The member thus appointed shall be the President of 
the arbitration panel. 

5. The arbitration panel shall examine the matter referred to it in the request for the 
establishment of an arbitration panel in light of the provisions of this Agreement applied 
and interpreted in accordance with the rules of interpretation of public international law. 
The award of the arbitration panel shall be final and binding upon the parties to the 
dispute.

6. The award of the arbitration panel shall be rendered within 180 days of the date 
on which the President of the panel was appointed. This period can be extended by a 
maximum of 90 days, if the parties to the dispute so agree.

7. The expenses of the arbitration panel, including the remuneration of its 
members, shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. 

8. Unless otherwise specified in this Agreement or agreed between the parties to 
the dispute, the Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States of the 
Permanent Court of Arbitration (PCA), effective 20 October 1992, shall apply.

ARTICLE 35

Implementation of the Award

1. The Party concerned shall promptly comply with the award of the arbitration 
panel. If it is impracticable to comply immediately, the parties to the dispute shall 
endeavour to agree on a reasonable period of time to do so. In the absence of such 
agreement within 30 days from the date of the award, either party to the dispute may, 
within ten days from the expiration of such period, request the original arbitration panel 
to determine the length of the reasonable period of time. 

2. The Party concerned shall notify the other party to the dispute of the measure 
adopted in order to implement the award.

3. If the Party concerned fails to comply with the award within a reasonable period 
of time and the parties to the dispute have not agreed on any compensation, the other 
party to the dispute may, until the award has been properly implemented or the dispute 
has been otherwise resolved, and subject to a prior notification of 30 days, suspend the 
application of benefits granted under this Agreement, but only equivalent to those 
affected by the measure that the arbitration panel has found to violate this Agreement. 
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4. Any dispute regarding the implementation of the award or the notified 
suspension shall be decided by the arbitration panel upon request of either party to the 
dispute before compensation can be sought or suspension of benefits can be applied. 
The arbitration panel may also rule on the conformity with the award of any 
implementing measures adopted after the suspension of benefits and whether the 
suspension of benefits should be terminated or modified. The ruling of the arbitration 
panel under this paragraph shall normally be given within 45 days from the date of 
receipt of the request.

ARTICLE 36

Non-Application

This Chapter shall not apply to Articles 12 and 13, paragraph 1 of Article 17 and 
paragraph 1 of Article 20, where the WTO Understanding on Rules and Procedures 
Governing the Settlement of Disputes may be applicable.
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CHAPTER 8 FINAL PROVISIONS

ARTICLE 37

Fulfilment of Obligations

The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their 
obligations under this Agreement. 

ARTICLE 38

Annexes and Protocols

The Annexes and Protocols to this Agreement, including their Appendices, are 
an integral part of this Agreement. 

ARTICLE 39

Evolutionary Clause

1. The Parties undertake to review this Agreement in light of further developments 
in international economic relations, inter alia in the framework of the WTO, and to 
examine in this context and in light of any relevant factor the possibility of further 
developing and deepening their co-operation under this Agreement and to extend it to 
areas not covered therein. The Joint Committee shall regularly examine this possibility 
and, where appropriate, make recommendations to the Parties, particularly with a view 
to opening up negotiations.

2. Agreements resulting from the procedure referred to in paragraph 1 shall be 
subject to ratification, acceptance or approval by the Parties in accordance with their 
own procedures.

ARTICLE 40

Amendments

1. The Parties may agree on any amendment to this Agreement. Unless otherwise 
agreed by the Parties, amendments shall enter into force on the first day of the third 
month following the deposit of the last instrument of ratification, acceptance or 
approval.

2. The text of the amendments as well as the instruments of ratification, acceptance 
or approval shall be deposited with the Depositary.
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ARTICLE 41

Relation to Other International Agreements

1. The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the rights and 
obligations of the Parties under the WTO Agreement and the other agreements 
negotiated thereunder to which they are a party and any other international agreement to 
which they are a party.

2. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs 
unions, free trade areas, arrangements for frontier trade and other preferential 
agreements insofar as they do not have the effect of altering the trade arrangements 
provided for in this Agreement. 

3. When a Party enters into a customs union or free trade agreement with a third 
party it shall, upon request by any other Party, afford adequate opportunity for 
consultations with the requesting Party.

ARTICLE 42

Accession

1. Any State becoming a member of the European Free Trade Association may 
accede to this Agreement, provided that the Joint Committee approves its accession, on 
terms and conditions to be agreed upon by the Parties. The instrument of accession shall 
be deposited with the Depositary.

2. In relation to an acceding State, this Agreement shall enter into force on the first 
day of the third month following the deposit of its instrument of accession, or the 
approval of the terms of accession by the existing Parties, whichever is later.

ARTICLE 43

Withdrawal and Expiration

1. Each Party may withdraw from this Agreement by means of a written 
notification to the Depositary. The withdrawal shall take effect six months after the date 
on which the notification is received by the Depositary.

2. If Serbia withdraws, this Agreement shall expire when its withdrawal becomes 
effective.
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3. Any EFTA State which withdraws from the Convention establishing the 
European Free Trade Association shall, ipso facto on the same day as the withdrawal 
takes effect, cease to be a Party to this Agreement.

ARTICLE 44

Entry into Force

1. This Agreement is subject to ratification, acceptance or approval in accordance 
with the respective constitutional requirements of the Parties. The instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

2. This Agreement shall enter into force on 1 April 2010 in relation to those Parties 
which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, or 
notified provisional application to the Depositary, at least two months before that date, 
and provided that Serbia is among those Parties.

3. In case this Agreement does not enter into force on 1 April 2010 it shall enter 
into force on the first day of the third month after Serbia and at least one EFTA State 
have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, or notified 
provisional application to the Depositary.

4. In relation to an EFTA State depositing its instrument of ratification, acceptance 
or approval after this Agreement has entered into force, this Agreement shall enter into 
force on the first day of the third month following the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance or approval.

5. If its constitutional requirements permit, Serbia or any EFTA State may apply 
this Agreement provisionally pending ratification, acceptance or approval by that Party. 
Provisional application of this Agreement shall be notified to the Depositary.

6. This Agreement shall not enter into force or be applied provisionally between 
Serbia and an EFTA State unless the complementary agreement on trade in agricultural 
products between Serbia and that EFTA State enters into force or is applied 
provisionally simultaneously. It shall remain in force between Serbia and that EFTA 
State as long as the complementary agreement remains in force between them.

ARTICLE 45

Depositary

The Government of Norway shall act as Depositary.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Agreement.

Done at Geneva, this 17th day of December 2009, in one original. The Depositary shall 
transmit certified copies to all the Parties. 

For the Republic of Serbia                                         For Iceland

Mlađan Dinkic, s.r..                  Mr Gylfi Magnusson, s.r.

                                                                                   For the Principality of Liechtenstein

                                                                            Dr Aurelia C.K. Frick, s.r.

                                                                                  For the Kingdom of Norway

                                                                             Mr Trond Giske, s.r.

                                                                                   For the Swiss Confederation

                                                                             Ms Doris Leuthard,s r.
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ANNEX I

REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH 1 (a) OF ARTICLE 6 

EXCLUDED PRODUCTS
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ANNEX I

REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH 1 (a) OF ARTICLE 6

EXCLUDED PRODUCTS

The products listed in the Table below are excluded from application under 
subparagraph 1(a) of Article 6 of this Agreement:

HS Code Description of Products
Excluded when 
imported into:

35.01 Casein, caseinates and other casein derivatives; 
casein glues.

Norway 
Liechtenstein/
Switzerland

35.02 Albumins (including concentrates of two or 
more whey proteins, containing by weight more 
than 80 % whey proteins, calculated on the dry 
matter), albuminates and other albumin 
derivatives.

- Egg albumin:

3502.11 --  Dried Norway 
Liechtenstein/
Switzerland

3502.19 --  Other Norway 
Liechtenstein/
Switzerland

3502.20 - Milk albumin, including concentrates of two or 
more whey proteins 

Norway

3502.90 - Other Norway

35.05 Dextrins and other modified starches (for 
example, pregelatinised or esterified starches); 
glues based on starches, or on dextrins or other 
modified starches.

3505.10 - Dextrins and other modified starches Norway 
Liechtenstein/
Switzerland
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HS Code Description of Products
Excluded when 
imported into:

ex 3505.20 - Glues, for animal feeding Liechtenstein/
Switzerland

38.09 Finishing agents, dye carriers to accelerate the 
dyeing or fixing of dyestuffs and other products 
and preparations (for example, dressings and 
mordants), of a kind used in the textile, paper, 
leather or like industries, not elsewhere specified 
or included.

ex 3809.10 - With a basis of amylaceous substances, for 
animal feeding

Liechtenstein/
Switzerland

38.23 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils 
from refining; industrial fatty alcohols.

- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils 
from refining:

ex 3823.11 -- Stearic acid, for animal feeding Norway
Liechtenstein/
Switzerland

ex 3823.12 -- Oleic acid, for animal feeding Norway
Liechtenstein/
Switzerland

ex 3823.13 -- Tall oil fatty acids, for animal feeding Norway

ex 3823.19 -- Other, for animal feeding Norway 
Liechtenstein/
Switzerland

ex 3823.70 - Industrial fatty alcohols, for animal feeding Norway

_______________
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ANNEX II

REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH 1 (c) OF ARTICLE 6

FISH AND OTHER MARINE PRODUCTS
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ANNEX II

REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH 1(c) OF ARTICLE 6

FISH AND OTHER MARINE PRODUCTS

Article 1

Fish and other marine products listed in Table 1 are covered by the provisions of 
this Agreement, except as otherwise provided for in this Annex.

Table 1

Heading
No.

HS
Code

Description of Products

02.08 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.

ex 0208.40 - Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order 
Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order 
Sirenia):

- -    Of whales2

Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic 
invertebrates.

05.11 Animal products not elsewhere specified or included; dead 
animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.

-   Other:

0511.91 - - Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates; dead animals of Chapter 3

15.04 Fats and oils and their fractions, of fish or marine 
mammals, whether or not refined, but not chemically 
modified.3

15.16 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly 
or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or 
elaidinised, whether or not refined, but not further 
prepared.

                                                            
2 An import ban for whale products is applied by Serbia, Liechtenstein and Switzerland on the 

basis of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES Convention).

3 See footnote 1.
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Heading
No.

HS
Code

Description of Products

ex 1516.10 - Animal fats and oils and their fractions:

- - Obtained entirely from fish or marine mammals3

16.03 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs 
or other aquatic invertebrates.

ex 1603.00 - Extracts and juices of meat of whale, fish or crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates4

16.04 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes 
prepared from fish eggs.

16.05 Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 
prepared or preserved.

23.01 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or 
of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, 
unfit for human consumption; greaves.

ex 2301.10 - Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves:

- - Of whales 5

2301.20 - Flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs 
or other aquatic invertebrates

23.09 Preparations of a kind used in animal feeding.

ex 2309.90 - Other:

- - Fish solubles

Article 2

Upon the date of entry into force of this Agreement, Serbia and the EFTA States 
shall abolish all customs duties, and charges having equivalent effect to customs duties, 
on imports and exports, for products listed in Table 1 originating in Serbia or in an 
EFTA State, except as otherwise provided for in Articles 3 and 4.

                                                            
3             See footnote 1.
4 See footnote 1.
5 See footnote 1.
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Article 3

Switzerland, including the territory of Liechtenstein, may maintain customs 
duties on imports of fish and other marine products originating in Serbia listed in 
Table 2.

Table 2

HS Code Description of Products

ex 0511.91

ex 15.04 and ex 1516.10

ex 2301.10 and ex 2301.20

ex 2309.90

Feedingstuffs for production animals

Fats and oils for human consumption

Feedingstuffs for production animals

Feedingstuffs for production animals

Article 4

Serbia shall dismantle customs duties, and charges having equivalent effect to 
customs duties, on imports of products originating in an EFTA State in accordance with 
the dismantling schedule provided for in Table 3.

Table 3

Tariff Code Description of Products 2010 2011 2012 2013
2014 and 
following 

years

0301 Live fish:
− Other live fish:

0301 91 − − Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 
chrysogaster):

0301 91 90 − − − Other 22.5 18 12 6 0
0301 92 00 − − Eels (Anguilla spp.) 7.5 6 4 2 0
0301 93 00 − − Carp 25.5 24 22.5 19.5 18
0301 99 − − Other:

− − − Freshwater fish:
0301 99 11 − − − − Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou and 
Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon 
(Salmo salar) and Danube salmon (Hucho 
hucho)

7.5 6 4 2 0

0301 99 19 − − − − Other 7.5 6 4 2 0
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Tariff Code Description of Products 2010 2011 2012 2013
2014 and 
following 

years

0302 Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and 
other fish meat of heading 0304:
− Salmonidae, excluding livers and roes:

0302 11 − − Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 
chrysogaster):

0302 11 10 − − − Of the species Oncorhynchus apache or 
Oncorhynchus chrysogaster

22.5 18 12 6 0

0302 11 20 − − − Of the species Oncorhynchus mykiss, 
with heads and gills on, gutted, weighing more 
than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and 
gutted, weighing more than 1 kg each

22.5 18 12 6 0

0302 11 80 − − − Other 22.5 18 12 6 0
0302 19 00 − − Other 7.5 6 4 2 0

− Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or 
stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), excluding livers and roes:

0302 33 − − Skipjack or stripe-bellied bonito:
0302 33 90 − − − Other 7.5 6 4 2 0

− Other fish, excluding livers and roes:
0302 69 − − Other:

− − − Freshwater fish:
0302 69 11 − − − − Carp 7.5 6 4 2 0
0302 69 19 − − − − Other 7.5 6 4 2 0
0302 70 00 − Livers and roes 7.5 6 4 2 0
0303 Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish 

meat of heading 0304:
− Other salmonidae, excluding livers and roes:

0303 21 − − Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 
chrysogaster)

22.5 18 12 6 0

0303 29 00 − − Other 7.5 6 4 2 0
− Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and 
Citharidae), excluding livers and roes:

0303 39 − − Other 7.5 6 4 2 0
− Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or 
stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), excluding livers and roes:

0303 43 − − Skipjack or stripe-bellied bonito 7.5 6 4 2 0
0303 49 − − Other 7.5 6 4 2 0

− Swordfish (Xiphias gladius) and toothfish 
(Dissostichus spp.), excluding livers and roes:

0303 61 00 − − Swordfish (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0303 62 00 − − Toothfish (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0

− Other fish, excluding livers and roes:
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Tariff Code Description of Products 2010 2011 2012 2013
2014 and 
following 

years

0303 74 − − Mackerel (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus)

7.5 6 4 2 0

0303 79 − − Other 7.5 6 4 2 0
0303 80 − Livers and roes 7.5 6 4 2 0
0304 Fish fillets and other fish meat (whether or not 

minced), fresh, chilled or frozen:
− Fresh or chilled:

0304 11 − − Swordfish (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0304 12 − − Toothfish (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0
0304 19 − − Other:

− − − Fillets:
− − − − Of freshwater fish:

0304 19 13 − − − − − Of Pacific salmon (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus 
rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and 
Danube salmon (Hucho hucho)

7.5 6 4 2 0

− − − − − Of trout of the species Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus 
gilae:

0304 19 15 − − − − − − Of the species Oncorhynchus 
mykiss weighing more than 400 g each

7.5 6 4 2 0

0304 19 17 − − − − − − Other 7.5 6 4 2 0
0304 19 19 − − − − − Of other freshwater fish 7.5 6 4 2 0

− − − − Other:
0304 19 31 − − − − − Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) and of fish of the 
species Boreogadus saida

7.5 6 4 2 0

0304 19 33 − − − − − Of coalfish (Pollachius virens) 7.5 6 4 2 0
0304 19 35 − − − − − Of redfish (Sebastes spp.) 7.5 6 4 2 0

− − − Other fish meat (whether or not minced):
0304 19 91 − − − − Of freshwater fish 7.5 6 4 2 0

− − − − Other:
0304 19 97 − − − − − Flaps of herring 7.5 6 4 2 0
0304 19 99 − − − − − Other 7.5 6 4 2 0

− Frozen fillets:
0304 21 00 − − Swordfish (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0304 22 00 − − Toothfish (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0
0304 29 − − Other 7.5 6 4 2 0

− Other:
0304 91 00 − − Swordfish (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0304 92 00 − − Toothfish (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0
0304 99 − − Other 7.5 6 4 2 0
0305 Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, 

whether or not cooked before or during the 
smoking process; flours, meals and pellets of 
fish, fit for human consumption

7.5 6 4 2 0
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Tariff Code Description of Products 2010 2011 2012 2013
2014 and 
following 

years

0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, 
chilled, frozen, dried, salted or in brine; 
crustaceans, in shell, cooked by steaming or by 
boiling in water, whether or not chilled, frozen, 
dried, salted or in brine; flours, meals and 
pellets of crustaceans, fit for human 
consumption:
− Frozen:

0306 13 − − Shrimps and prawns 7.5 6 4 2 0
0306 14 − − Crabs 7.5 6 4 2 0
0306 19 − − Other, including flours, meals and pellets of 

crustaceans, fit for human consumption
7.5 6 4 2 0

− Not frozen:
0306 23 − − Shrimps and prawns 7.5 6 4 2 0
0306 24 − − Crabs 7.5 6 4 2 0
0306 29 − − Other, including flours, meals and pellets of 

crustaceans, fit for human consumption
7.5 6 4 2 0

0307 Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, 
chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic 
invertebrates other than crustaceans and 
molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, 
salted or in brine; flours, meals and pellets of 
aquatic invertebrates other than crustaceans, fit 
for human consumption:
− Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31 − − Live, fresh or chilled 11.3 9 6 3 0
0307 39 − − Other 11.3 9 6 3 0

− Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia 
macrosoma, Sepiola spp.) and squid 
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41 − − Live, fresh or chilled 7.5 6 4 2 0
0307 49 − − Other 7.5 6 4 2 0

− Octopus (Octopus spp.):
0307 51 00 − − Live, fresh or chilled 7.5 6 4 2 0
0307 59 − − Other 7.5 6 4 2 0
0307 60 00 − Snails, other than sea snails 7.5 6 4 2 0

− Other, including flours, meals and pellets of 
aquatic invertebrates other than crustaceans, fit 
for human consumption:

0307 91 00 − − Live, fresh or chilled 7.5 6 4 2 0
0307 99 − − Other 7.5 6 4 2 0
1604 Prepared or preserved fish; caviar and caviar 

substitutes prepared from fish eggs
- Fish, whole or in pieces, but not minced:

1604 11 00 - - Salmon 11.3 9 6 3 0
1604 12 - - Herrings 7.5 6 4 2 0
1604 13 - - Sardines, sardinella and brisling or sprats 11.3 9 6 3 0
1604 14 - - Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) 7.5 6 4 2 0
1604 15 - - Mackerel 11.3 9 6 3 0
1604 16 00 - - Anchovies 7.5 6 4 2 0
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Tariff Code Description of Products 2010 2011 2012 2013
2014 and 
following 

years

1604 19 - - Other 11.3 9 6 3 0
1604 20 -  Other prepared or preserved fish 7.5 6 4 2 0
1604 30 - Caviar and caviar substitutes 7.5 6 4 2 0
1605 Crustaceans, molluscs and other aquatic 

invertebrates, prepared or preserved
7.5 6 4 2 0

2301 Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, 
of fish or of crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates, unfit of human 
consumption; greaves:

2301 20 00 - Flours, meals and pellets, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates

0 0 0 0 0

_______________

ANNEX III

REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 8

TARIFF DISMANTLING
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ANNEX III

REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 8

TARIFF DISMANTLING

Upon the date of entry into force of this Agreement, Serbia shall abolish all 
customs duties, and charges having equivalent effect to customs duties, on imports, 
except as otherwise specified in the Tables of this Annex.

TABLE A OF ANNEX III

The customs duty rates for imports of products included in this Table shall be 
reduced as follows:

(a) on the date of entry into force of this Agreement, the import duty 
shall be reduced to 40 % of the basic duty; and

(b) on 1 January 2011 the remaining import duties shall be abolished.

Tariff Code Description of Products

2501 00 Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium 
chloride, whether or not in aqueous solution or containing added 
anti-caking or free-flowing agents; sea water:

− Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium 
chloride, whether or not in aqueous solution or containing added 
anti-caking or free-flowing agents:

− − Other:

− − − Other:

2501 00 91 − − − − Salt suitable for human consumption

2501 00 99 − − − − Other

2515 Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or 
building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and 
alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing 
or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) 
shape

2517 Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used 
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Tariff Code Description of Products

for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other 
ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of 
slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating 
the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; 
granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, 
whether or not heat-treated

2521 00 00 Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used 
for the manufacture of lime or cement

2522 Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide 
and hydroxide of heading 2825:

2522 20 00 − Slaked lime

2522 30 00 − Hydraulic lime

2523 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate 
cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in 
the form of clinkers

2529 Feldspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar:

2529 10 00 − Feldspar

2702 Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet

2703 00 00 Peat (including peat litter), whether or not agglomerated

2711 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons:

− Liquefied:

2711 12 − − Propane:

− − − Propane of a purity not less than 99%:

2711 12 11 − − − − For use as a power or heating fuel

− − − Other:

− − − − For other purposes:

2711 12 94 − − − − − Of a purity exceeding 90% but less than 99%

2711 12 97 − − − − − Other

2711 14 00 − − Ethylene, propylene, butylene and butadiene

2801 Fluorine, chlorine, bromine and iodine:

2801 10 00 − Chlorine

2802 00 00 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur

2804 Hydrogen, rare gases and other non-metals:

− Rare gases:

2804 21 00 − − Argon

2804 29 − − Other
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Tariff Code Description of Products

2804 30 00 − Nitrogen

2804 40 00 − Oxygen

2806 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid:

2806 10 00 − Hydrogen chloride (hydrochloric acid)

2807 00 Sulphuric acid; oleum

2808 00 00 Nitric acid; sulphonitric acids

2809 Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, 
whether or not chemically defined:

2809 10 00 − Diphosphorus pentaoxide

2811 Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of 
non-metals:

− Other inorganic acids:

2811 19 − − Other:

2811 19 10 − − − Hydrogen bromide (hydrobromic acid)

− Other inorganic oxygen compounds of non-metals:

2811 21 00 − − Carbon dioxide

2811 29 − − Other

2812 Halides and halide oxides of non-metals:

2812 90 00 − Other

2814 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution

2816 Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and 
peroxides, of strontium or barium:

2816 10 00 − Hydroxide and peroxide of magnesium

2817 00 00 Zinc oxide; zinc peroxide

2818 Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium
oxide; aluminium hydroxide:

2818 30 00 − Aluminium hydroxide

2820 Manganese oxides

2825 Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other 
inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides:

2825 50 00 − Copper oxides and hydroxides

2825 80 00 − Antimony oxides

2826 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex 
fluorine salts:

2826 90 − Other:
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2826 90 80 − − Other:

ex 2826 90 80 − − − Fluorosilicates of sodium or of potassium

2827 Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and 
bromide oxides; iodides and iodide oxides:

2827 10 00 − Ammonium chloride

2827 20 00 − Calcium chloride

− Other chlorides:

2827 35 00 − − Of nickel

2827 39 − − Other:

2827 39 10 − − − Of tin

2827 39 20 − − − Of iron

2827 39 30 − − − Of cobalt

2827 39 85 − − − Other:

ex 2827 39 85 − − − − Of zinc

− Chloride oxides and chloride hydroxides:

2827 41 00 − − Of copper

2827 49 − − Other

2827 60 00 − Iodides and iodide oxides

2828 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; 
hypobromites:

2828 90 00 − Other

2829 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and 
periodates:

− Chlorates:

2829 19 00 − − Other

2829 90 − Other:

2829 90 10 − − Perchlorates

2829 90 80 − − Other

2830 Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined:

2830 90 − Other:

2830 90 11 − − Sulphides of calcium, of antimony or of iron

2830 90 85 − − Other:

ex 2830 90 85 − − − Other than zinc sulphide or cadmium sulphide

2831 Dithionites and sulphoxylates:
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2831 90 00 − Other

2832 Sulphites; thiosulphates:

2832 10 00 − Sodium sulphites

2832 20 00 − Other sulphites

2833 Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates):

− Sodium sulphates:

2833 19 00 − − Other

− Other sulphates:

2833 21 00 − − Of magnesium

2833 25 00 − − Of copper

2833 29 − − Other:

2833 29 20 − − − Of cadmium; of chromium; of zinc

2833 29 60 − − − Of lead

2833 29 80

ex 2833 29 80

− − − Other

− − − − Other than iron

2833 30 00 − Alums

2833 40 00 − Peroxosulphates (persulphates)

2834 Nitrites; nitrates:

2834 10 00 − Nitrites

− Nitrates:

2834 29 − − Other

2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and 
phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined:

− Phosphates:

2835 22 00 − − Of mono- or disodium

2835 24 00 − − Of potassium

2835 25 00 − − Calcium hydrogenorthophosphate (‘dicalcium phosphate’)

2835 26 00 − − Other phosphates of calcium

2835 29 − − Other

− Polyphosphates:

2835 31 00 − − Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)

2835 39 00 − − Other

2836 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial 
ammonium carbonate containing ammonium carbamate:
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2836 40 00 − Potassium carbonates

2836 50 00 − Calcium carbonate

− Other:

2836 99 − − Other:

− − − Carbonates:

2836 99 17 − − − − Other:

ex 2836 99 17 − − − − − Commercial ammonium carbonate and other ammonium 
carbonates

ex 2836 99 17 − − − − − Lead carbonates

2839 Silicates; commercial alkali metal silicates:

− Of sodium:

2839 11 00 − − Sodium metasilicates

2839 19 00 − − Other

2841 Salts of oxometallic or peroxometallic acids:

− Manganites, manganates and permanganates:

2841 61 00 − − Potassium permanganate

2841 69 00 − − Other

2842 Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including 
aluminosilicates whether or not chemically defined), other than 
azides:

2842 10 00 − Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or 
not chemically defined

2842 90 − Other:

2842 90 10 − − Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium 
acids

2843 Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of 
precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of 
precious metals

2849 Carbides, whether or not chemically defined:

2849 90 − Other:

2849 90 30 − − Of tungsten

2853 00 Other inorganic compounds (including distilled or conductivity 
water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare 
gases have been removed); compressed air; amalgams, other than 
amalgams of precious metals:

2853 00 10 − Distilled and conductivity water and water of similar purity
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2853 00 30 − Liquid air (whether or not rare gases have been removed); 
compressed air

2903 Halogenated derivatives of hydrocarbons:

− Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons:

2903 13 00 − − Chloroform (trichloromethane)

2909 Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol 
peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not 
chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives:

2909 50 00 − Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

ex 2909 50 00 − − Other than guaiacol and guaiacolsulphonates of potassium

2910 Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a 
three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives:

2910 40 00 -Dieldrin (ISO,INN)

2910 90 00 − Other

2912 Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic 
polymers of aldehydes; paraformaldehyde:

− Acyclic aldehydes without other oxygen function:

2912 11 00 − − Methanal (formaldehyde)

2915 Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, 
halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives:

− Acetic acid and its salts; acetic anhydride:

2915 29 00 − − Other

2917 Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and 
peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives:

2917 20 00 − Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their 
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives

2918 Carboxylic acids with additional oxygen function and their 
anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

− Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen 
function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their 
derivatives:

2918 14 00 − − Citric acid
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2930 Organo-sulphur compounds:

2930 30 00 − Thiuram mono-, di- or tetrasulphides

3004 Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) 
consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or 
prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the 
form of transdermal administration systems) or in forms or packings 
for retail sale:

3004 90 − Other:

− − Put up in forms or in packings of a kind sold by retail:

3004 90 19 − − − Other

3102 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous:

3102 10 − Urea, whether or not in aqueous solution

− Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium 
sulphate and ammonium nitrate:

3102 29 00 − − Other

3102 30 − Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution

3102 40 − Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other 
inorganic nonfertilising substances

3102 90 00 -Other, including mixtures not specified in the foregoing 
subheadings:

ex 3102 90 00 − − Other than calcium cyanimide

3105 Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the 
fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other 
fertilisers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in 
packages of a gross weight not exceeding 10 kg:

3105 20 − Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising 
elements nitrogen, phosphorus and potassium

3202 Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; 
tanning preparations, whether or not containing natural tanning 
substances; enzymatic preparations for pre-tanning:

3202 90 00 − Other

3205 00 00 Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter 
based on colour lakes

3206 Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this 
chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic 
products of a kind used as luminophores, whether or not chemically 
defined:

− Pigments and preparations based on titanium dioxide:
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3206 19 00 − − Other

3206 20 00 − Pigments and preparations based on chromium compounds

− Other colouring matter and other preparations:

3206 49 − − Other:

3206 49 30 − − − Pigments and preparations based on cadmium compounds

3208 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on 
synthetic polymers or chemically modified natural polymers, 
dispersed or dissolved in a nonaqueous medium; solutions as 
defined in note 4 to this chapter:

3208 90 − Other:

− − Solutions as defined in note 4 to this chapter:

3208 90 13 − − − Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a 
solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48% or 
more of polymer

3210 00 Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and 
distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing 
leather

3212 Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-
aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the 
manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and 
other colouring matter put up in forms or packings for retail sale:

3212 90 − Other:

− − Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in 
non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the 
manufacture of paints (including enamels):

3212 90 31 − − − With a basis of aluminium powder

3212 90 38 − − − Other

3212 90 90 − − Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for 
retail sale

3214 Glaziers’ putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds 
and other mastics; painters’ fillings; non-refractory surfacing 
preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like

3506 Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere 
specified or included; products suitable for use as glues or 
adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding 
a net weight of 1 kg:

− Other:

3506 91 00 − − Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on 
rubber
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3601 00 00 Propellent powders

3602 00 00 Prepared explosives, other than propellent powders

3603 00 Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps;
igniters; electric detonators

3605 00 00 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604

3606 Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of 
combustible materials as specified in note 2 to this chapter:

3606 90 − Other:

3606 90 10 − − Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms

3802 Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, 
including spent animal black:

3802 10 00 − Activated carbon

3806 Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin 
oils; run gums:

3806 20 00 − Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin 
acids, other than salts of rosin adducts

3807 00 Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable 
pitch; brewers’ pitch and similar preparations based on rosin, resin 
acids or on vegetable pitch

3810 Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary 
preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or 
welding powders and pastes consisting of metal and other materials; 
preparations of a kind used as cores or coatings for welding 
electrodes or rods:

3810 90 − Other:

3810 90 90 − − Other

3817 00 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those 
of heading 2707 or 2902:

3817 00 50 − Linear alkylbenzene

3819 00 00 Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic 
transmission, not containing or containing less than 70% by weight 
of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

3820 00 00 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

3824 Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products 
and preparations of the chemical or allied industries (including those 
consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified 
or included:

3824 30 00 − Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic 
binders
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3824 40 00 − Prepared additives for cements, mortars or concretes

3824 50 − Non-refractory mortars and concretes

3824 90 − Other:

3824 90 40 − − Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and 
similar products

− − Other:

− − − Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses:

3824 90 61 − − − − Intermediate products of the antibiotics manufacturing 
process obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, 
whether or not dried, for use in the manufacture of human 
medicaments of heading 3004

3824 90 64 − − − − Other

3901 Polymers of ethylene, in primary forms:

3901 10 − Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94:

3901 10 90 − − Other

3916 Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 
mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked 
but not otherwise worked, of plastics:

3916 20 − Of polymers of vinyl chloride:

3916 20 10 − − Of poly(vinyl chloride)

3916 90 − Of other plastics:

3916 90 90 − − Other

3917 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, 
elbows, flanges), of plastics:

3917 10 − Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of 
cellulosic materials:

3917 10 10 − − Of hardened protein

− Other tubes, pipes and hoses:

3917 31 00 − − Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst 
pressure of 27,6 MPa:

ex 3917 31 00 − − − For other use than in civil aircraft

3917 32 − − Other, not reinforced or otherwise combined with other 
materials, without fittings:

− − − Other:

3917 32 91 − − − − Artificial sausage casings

3917 40 00 − Fittings:
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ex 3917 40 00 − − For other use than in civil aircraft

3919 Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat 
shapes, of plastics, whether or not in rolls

3920 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and 
not reinforced, laminated, supported or similarly combined with 
other materials:

3920 10 − Of polymers of ethylene:

− − Of a thickness not exceeding 0,125 mm:

− − − Of polyethylene having a specific gravity of:

− − − − Less than 0,94:

3920 10 23 − − − − − Polyethylene film, of a thickness of 20 micrometres or 
more but not exceeding 40 micrometres, for the production of 
photoresist film used in the manufacture of semiconductors or 
printed circuits

− − − − − Other:

− − − − − − Not printed:

3920 10 24 − − − − − − − Stretch film

3920 10 26 − − − − − − − Other

3920 10 27 − − − − − − Printed

3920 10 28 − − − − 0,94 or more

3920 10 40 − − − Other

− − Of a thickness exceeding 0,125 mm:

3920 10 89 − − − Other

3920 20 − Of polymers of propylene

3920 30 00 − Of polymers of styrene

− Of polymers of vinyl chloride:

3920 43 − − Containing by weight not less than 6% of plasticisers

3920 49 − − Other

− Of acrylic polymers:

3920 51 00 − − Of poly(methyl methacrylate)

3920 59 − − Other

− Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other 
polyesters:

3920 61 00 − − Of polycarbonates

3920 62 − − Of poly(ethylene terephthalate)
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3920 63 00 − − Of unsaturated polyesters

3920 69 00 − − Of other polyesters

− Of cellulose or its chemical derivatives:

3920 71 − − Of regenerated cellulose:

3920 71 10 − − − Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 
0,75 mm:

ex 3920 71 10 − − − − Other than for dialysator

3920 71 90 − − − Other

3920 73 − − Of cellulose acetate:

3920 73 50 − − − Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 
0,75 mm

3920 73 90 − − − Other

3920 79 − − Of other cellulose derivatives

3920 79 90 ---Other

− Of other plastics:

3920 92 00 − − Of polyamides

3920 93 00 − − Of amino-resins

3920 94 00 − − Of phenolic resins

3920 99 − − Of other plastics:

− − − Of condensation or rearrangement polymerisation products, 
whether or not chemically modified:

3920 99 21 − − − − Polyimide sheet and strip, uncoated, or coated or covered 
solely with plastic

3920 99 28 − − − − Other

− − − Of addition polymerisation products:

3920 99 55 − − − − Biaxially oriented poly(vinyl alcohol) film, containing by 
weight 97% or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness 
not exceeding 1 mm

3920 99 59 − − − − Other

3920 99 90 − − − Other

3921 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics:

3921 90 − Other

4002 Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or 
in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 
with any product of this heading, in primary forms or in plates, 
sheets or strip:
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− Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene 
rubber (XSBR):

4002 19 − − Other

4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, 
sheets or strip:

− Other:

4005 99 00 − − Other

4007 00 00 Vulcanised rubber thread and cord

4008 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber 
other than hard rubber:

− Of cellular rubber:

4008 11 00 − − Plates, sheets and strip

4008 19 00 − − Other

− Of non-cellular rubber:

4008 29 00 − − Other:

ex 4008 29 00 − − − Other than for use in civil aircraft

4010 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber:

− Conveyor belts or belting:

4010 11 00 − − Reinforced only with metal

4011 New pneumatic tyres, of rubber:

4011 20 − Of a kind used on buses or lorries:

4011 20 10 − − With a load index not exceeding 121:

ex 4011 20 10 − − − Having a rim size not exceeding 61 cm

− Other, having a ‘herring-bone’ or similar tread:

4011 61 00 − − Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines

4011 62 00 − − Of a kind used on construction or industrial handling vehicles 
and machines and having a rim size not exceeding 61 cm

4011 63 00 − − Of a kind used on construction or industrial handling vehicles 
and machines and having a rim size exceeding 61 cm

− Other:

4011 92 00 − − Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines

4011 93 00 − − Of a kind used on construction or industrial handling vehicles 
and machines and having a rim size not exceeding 61 cm

4011 94 00 − − Of a kind used on construction or industrial handling vehicles 
and machines and having a rim size exceeding 61 cm
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4205 00 Other articles of leather or of composition leather:

− Of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other 
technical uses:

4205 00 11 − − Conveyor or transmission belts or belting

4205 00 19 − − Other

4206 00 00 Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater’s skin, of 
bladders or of tendons:

ex 4206 00 00 − Other than catgut

4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not 
bonded with resins or other organic substances:

− Other:

4411 94 − − Of a density not exceeding 0,5 g/cm3:

4411 94 10 − − − Not mechanically worked or surface covered:

ex 4411 94 10 − − − − Of a density not exceeding 0,35 g/cm3

4411 94 90 − − − Other:

ex 4411 94 90 − − − − Of a density not exceeding 0,35 g/cm3

4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood:

− Other plywood consisting solely of sheets of wood (other than 
bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness:

4412 31 − − With at least one outer ply of tropical wood specified in 
subheading note 1 to this chapter:

4412 31 10 − − − Of acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, 
limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de 
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola 
and white lauan

− Other:

4412 94 − − Blockboard, laminboard and battenboard:

4412 94 10 − − − With at least one outer ply of non-coniferous wood

еx 4412 94 10 − − − − Other than containing at least one layer of particle board

4412 99 − − Other:

4412 99 70 − − − Other

4413 00 00 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes

4416 00 00 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts 
thereof, of wood, including staves

4419 00 Tableware and kitchenware, of wood

4420 Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or 
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cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, 
of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94

4602 Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape 
from plaiting materials or made up from goods of heading 4601; 
articles of loofah:

− Of vegetable materials:

4602 11 00 − − Of bamboo:

ex 4602 11 00 − − − Other than straw envelopes for bottles or basketwork, 
wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting 
materials

4602 12 00 − − Of rattan:

ex 4602 12 00 − − − Other than straw envelopes for bottles or basketwork, 
wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting 
materials

4602 19 − − Other:

− − − Other:

4602 19 99 − − − − Other

4602 90 00 − Other

4802 Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing 
or other graphic purposes, and non-perforated punchcards and 
punch-tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, 
of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade 
paper and paperboard:

− Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a 
mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 
10% by weight of the total fibre content consists of such fibres:

4802 55 − − Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls

− Other paper and paperboard, of which more than 10% by weight 
of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical 
or chemi-mechanical process:

4802 61 − − In rolls

4802 61 15 ---Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by 
weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a 
mechanical process

ex 4802 61 15 ----Other than carbonising base paper

4802 61 80 ---Other 

4802 62 00
− − In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side 
not exceeding 297 mm in the unfolded state

ex 4802 62 00 − − − Other than carbonising base paper
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4802 69 00 

еx 4802 69 00

− − Other

− − − Other than carbonising base paper

4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than 
that of heading 4802 or 4803:

− Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more:

4804 59 − − Other

4805 Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further 
worked or processed than as specified in note 3 to this chapter:

− Fluting paper:

4805 11 00 − − Semi-chemical fluting paper

4805 12 00 − − Straw fluting paper

4805 19 − − Other

− Testliner (recycled liner board):

4805 24 00 − − Weighing 150 g/m2 or less

4805 25 00 − − Weighing more than 150 g/m2

4805 30 − Sulphite wrapping paper

− Other:

4805 91 00 − − Weighing 150 g/m2 or less

4810 Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin 
(China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, 
and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-
decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) 
sheets, of any size:

− Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other 
graphic purposes, of which more than 10% by weight of the total 
fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-
mechanical process:

4810 29 − − Other

− Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for 
writing, printing or other graphic purposes:

4810 31 00 − − Bleached uniformly throughout the mass and of which more 
than 95% by weight of the total fibre content consists of wood fibres 
obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or less

4810 32 − − Bleached uniformly throughout the mass and of which more 
than 95% by weight of the total fibre content consists of wood fibres 
obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2

4810 39 00 − − Other

− Other paper and paperboard:
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4810 92 − − Multi-ply

4810 99 − − Other

4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, 
coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated 
or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any 
size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 
or 4810:

4811 10 00 − Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard

- Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with 
plastics (excluding adhesives):

4811 51 00 --Bleached, weighing more than 150 g/m2 

еx 4811 51 00 ---Floor coverings on a base of paper or of a paperboard, whether or 
not cut to size

4811 59 00 --Other

еx 4811 59 00 ---Floor coverings on a base of paper or of a paperboard, whether or 
not cut to size

4811 90 00 − Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 
fibres

4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of 
cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in 
rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; 
handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, 
napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, 
sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing 
accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of 
cellulose fibres:

4818 10 − Toilet paper:

4818 10 10 − − Weighing, per ply, 25 g/m2 or less

4818 10 90 − − Weighing, per ply, more than 25 g/m2

4818 40 − Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies 
and similar sanitary articles:

− − Sanitary towels, tampons and similar articles:

4818 40 19 − − − Other

4818 50 00 − Articles of apparel and clothing accessories

4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 
fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, 
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres:

4823 90 -Other:

4823 90 85 --Other 
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еx 4823 90 85 ---Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or 
not cut to size

4908 Transfers (decalcomanias)

6501 00 00 Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor 
with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), 
of felt

6502 00 00 Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, 
neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor
trimmed

6504 00 00 Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any 
material, whether or not lined or trimmed

6505 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, 
felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or 
not lined or trimmed; hairnets of any material, whether or not lined 
or trimmed

6506 Other headgear, whether or not lined or trimmed:

6506 10 − Safety headgear:

6506 10 80 − − Of other materials

− Other:

6506 91 00 − − Of rubber or of plastics

6506 99 − − Of other materials

6507 00 00 Headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and 
chinstraps, for headgear

6601 Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, 
garden umbrellas and similar umbrellas)

6603 Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 
6602:

6603 20 00 − Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks)

6603 90 − Other:

6603 90 10 − − Handles and knobs

6703 00 00 Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool 
or other animal hair or other textile materials, prepared for use in 
making wigs or the like 

6704 Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, 
of human or animal hair or of textile materials; articles of human 
hair not elsewhere specified or included
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6804 Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without 
frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, 
hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural 
stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, 
with or without parts of other materials:

− Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like:

6804 22 − − Of other agglomerated abrasives or of ceramics

6805 Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile 
material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or 
not cut to shape or sewn or otherwise made up

6807 Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum 
bitumen or coal tar pitch)

6808 00 00 Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of 
straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of 
wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders

6809 Articles of plaster or of compositions based on plaster

6811 Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like

6812 Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with 
a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such 
mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, 
headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than 
goods of heading 6811 or 6813:

6812 80 − Of crocidolite:

6812 80 10 − − Fabricated fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a 
basis of asbestos and magnesium carbonate:

ex 6812 80 10 − − − Other than for use in civil aircraft

6812 80 90 − − Other:

ex 6812 80 90 − − − Other than for use in civil aircraft

− Other:

6812 91 00 − − Clothing, clothing accessories, footwear and headgear

6812 92 00 − − Paper, millboard and felt

6812 93 00 − − Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls

6812 99 − − Other:

6812 99 10 − − − Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or 
with a basis of asbestos and magnesium carbonate:

ex 6812 99 10 − − − Other than for use in civil aircraft

6812 99 90 − − − Other:

ex 6812 99 90 − − − Other than for use in civil aircraft
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6813 Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, 
strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for 
clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral 
substances or of cellulose, whether or not combined with textile or 
other materials:

− Not containing asbestos:

6813 89 00 − − Other:

ex 6813 89 00 − − − Other than for use in civil aircraft

6814 Worked mica and articles of mica, including agglomerated or 
reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard 
or other materials:

6814 90 00 − Other

6815 Articles of stone or of other mineral substances (including carbon 
fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere 
specified or included:

6815 20 00 − Articles of peat

6902 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic 
constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or 
similar siliceous earths:

6902 10 00 − Containing, by weight, singly or together, more than 50% of the 
elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3:

ex 6902 10 00 − − Blocks for the glass furnaces

6902 20 − Containing, by weight, more than 50% of alumina (Al2O3), of 
silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products:

− − Other:

6902 20 99 − − − Other:

ex 6902 20 99 − − − − Blocks for the glass furnaces

6903 Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, 
muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and 
rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar 
siliceous earths:

6903 10 00 − Containing, by weight, more than 50% of graphite or other carbon 
or of a mixture of these products

7002 Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or 
tubes, unworked:

7002 20 − Rods

− Tubes:
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7002 32 00 − − Of other glass having a linear coefficient of expansion not 
exceeding 5 × 10–6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 
300 °C

7004 Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an 
absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise 
worked:

7004 90

7004 90 80

− Other glass:

− − Other:

ex 7004 90 80 − − −Horticultural sheet glass

7006 00 Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, 
drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with 
other materials:

7006 00 90 − Other

7009 Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors:

− Other:

7009 91 00 − − Unframed

7009 92 00 − − Framed

7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other 
containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of 
goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of 
glass:

7010 20 00 − Stoppers, lids and other closures

7016 Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of 
pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for 
building or construction purposes; glass cubes and other glass 
smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar 
decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam 
glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms:

7016 90 − Other

7017 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not 
graduated or calibrated

7018 Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious 
stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than 
imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; 
statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than 
imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in 
diameter:

7018 90 − Other:

7018 90 10 − − Glass eyes; articles of glass smallware
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7019 Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, 
yarn, woven fabrics):

− Slivers, rovings, yarn and chopped strands:

7019 12 00 − − Rovings

7019 19 − − Other:

7019 19 90 − − − Of staple fibres

− Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar 
non-woven products:

7019 32 00 − − Thin sheets (voiles):

ex 7019 32 00 − − − Of a width not exceeding 2 m

− Other woven fabrics:

7019 51 00 − − Of a width not exceeding 30 cm

7019 90 − Other

7101 Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not 
strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily 
strung for convenience of transport

7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set:

7102 10 00 − Unsorted

− Non-industrial:

7102 31 00 − − Unworked or simply sawn, cleaved or bruted

7102 39 00 − − Other

7103 Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, 
whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; 
ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious 
stones, temporarily strung for convenience of transport

7104 Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether 
or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded 
synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, 
temporarily strung for convenience of transport:

7104 20 00 − Other, unworked or simply sawn or roughly shaped

7104 90 00 − Other

7106 Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or 
in semimanufactured forms, or in powder form

7107 00 00 Base metals clad with silver, not further worked than semi-
manufactured
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7108 Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-
manufactured forms, or in powder form:

− Non-monetary:

7108 11 00 − − Powder

7108 13 − − Other semi-manufactured forms

7108 20 00 − Monetary

7109 00 00 Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-
manufactured

7110 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder 
form

7111 00 00 Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked 
than semi-manufactured

7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious 
metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-
metal compounds, of a kind used principally for the recovery of 
precious metal

7115 Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal:

7115 90 − Other

7116 Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious 
stones (natural, synthetic or reconstructed)

7117 Imitation jewellery:

− Of base metal, whether or not plated with precious metal:

7117 11 00 − − Cuff links and studs

7117 19 − − Other:

− − − Without parts of glass:

7117 19 91 − − − − Gilt, silvered or platinum plated

7118 Coin

7213 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-
alloy steel:

− Other:

7213 91 − − Of circular cross-section measuring less than 14 mm in 
diameter:

7213 91 10 − − − Of a type used for concrete reinforcement

7307 Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of 
iron or steel:

− Cast fittings:
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7307 11 − − Of non-malleable cast iron:

7307 11 90 − − − Other

7307 19 − − Other

− Other, of stainless steel:

7307 21 00 − − Flanges

7307 22 − − Threaded elbows, bends and sleeves:

7307 22 90 − − − Elbows and bends

7307 23 − − Butt welding fittings

7307 29 − − Other

7307 29 10 ---Threaded 

7307 29 90 ---Other 

− Other:

7307 91 00 − − Flanges

7307 92 − − Threaded elbows, bends and sleeves:

7307 92 90 − − − Elbows and bends

7307 93 − − Butt welding fittings:

− − − With greatest external diameter not exceeding 609,6 mm:

7307 93 11 − − − − Elbows and bends

7307 93 19 − − − − Other

− − − With greatest external diameter exceeding 609,6 mm:

7307 93 91 − − − − Elbows and bends

7307 99 − − Other

7308 Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and 
parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-
gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and 
windows and their frames and thresholds for doors, shutters, 
balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, 
angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in 
structures, of iron or steel:

7308 30 00 − Doors, windows and their frames and thresholds for doors

7308 90 − Other:

7308 90 10 − − Weirs, sluices, lock-gates, landing stages, fixed docks and other 
maritime and waterway structures

− − Other:

− − − Solely or principally of sheet:
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7308 90 59 − − − − Other

7309 00 Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other 
than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity 
exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted 
with mechanical or thermal equipment:

− For liquids:

7309 00 30 − − Lined or heat-insulated

− − Other, of a capacity:

7309 00 51 − − − Exceeding 100 000 l

7309 00 59 − − − Not exceeding 100 000 l

7309 00 90 − For solids

7314 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or 
steel wire; expanded metal of iron or steel:

− Other cloth, grill, netting and fencing:

7314 41 − − Plated or coated with zinc:

7314 41 90 − − − Other

7315 Chain and parts thereof, of iron or steel:

− Articulated link chain and parts thereof:

7315 11 − − Roller chain:

7315 11 90 − − − Other

7315 12 00 − − Other chain

7315 19 00 − − Parts

7315 20 00 − Skid chain

− Other chain:

7315 82 − − Other, welded link:

7315 82 10 − − − The constituent material of which has a maximum cross-
sectional dimension of 16 mm or less

7315 89 00 − − Other

7315 90 00 − Other parts

7403 Refined copper and copper alloys, unwrought:

− Refined copper:

7403 12 00 − − Wire-bars

7403 13 00 − − Billets

7403 19 00 − − Other

− Copper alloys:
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7403 22 00 − − Copper-tin base alloys (bronze)

7403 29 00 − − Other copper alloys (other than master alloys of heading 7405)

7405 00 00 Master alloys of copper

7408 Copper wire:

− Of refined copper:

7408 11 00 − − Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 
mm

7410 Copper foil (whether or not printed or backed with paper, 
paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness 
(excluding any backing) not exceeding 0,15 mm:

− Not backed:

7410 12 00 − − Of copper alloys

7413 00 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not 
electrically insulated:

7413 00 20 − Of refined copper:

ex 7413 00 20 − − Other than with fittings attached, for other use than in civil 
aircraft

7413 00 80 − Of copper alloys:

ex 7413 00 80 − − Other than with fittings attached, for other use than in civil 
aircraft

7415 Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 
8305) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of 
copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, 
washers (including spring washers) and similar articles, of copper

7418 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of 
copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the 
like, of copper; sanitary ware and parts thereof, of copper:

− Table, kitchen or other household articles and parts thereof; pot 
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like:

7418 11 00 − − Pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like

7418 19 − − Other

7419 Other articles of copper:

7419 10 00 − Chain and parts thereof

− Other:

7419 91 00 − − Cast, moulded, stamped or forged, but not further worked

7419 99 − − Other:

7419 99 10 − − − Cloth (including endless bands), grill and netting, of wire of 
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which no cross-sectional dimension exceeds 6 mm; expanded metal

7419 99 30 − − − Springs

7607 Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, 
paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness 
(excluding any backing) not exceeding 0,2 mm:

− Not backed:

7607 11 − − Rolled but not further worked

7607 19 − − Other:

7607 19 10 − − − Of a thickness of less than 0,021 mm

− − − Of a thickness of not less than 0,021 mm but not more than 
0,2 mm:

7607 19 99 − − − − Other

7607 20 − Backed:

7607 20 10 − − Of a thickness (excluding any backing) of less than 0,021 mm

− − Of a thickness (excluding any backing) of not less than 0,021 
mm but not more than 0,2 mm:

7607 20 99 − − − Other

7610 Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 
9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-
sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and 
windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, 
pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the 
like, prepared for use in structures:

7610 90 − Other:

7610 90 90 − − Other

8202 Handsaws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or 
toothless saw blades):

8202 20 00 − Bandsaw blades

− Circular saw blades (including slitting or slotting saw blades):

8202 31 00 − − With working part of steel

8202 39 00 − − Other, including parts

− Other saw blades:

8202 91 00 − − Straight saw blades, for working metal

8202 99 − − Other:

− − − With working part of steel:

8202 99 19 − − − − For working other materials
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8203 Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, 
metal-cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches 
and similar hand tools:

8203 10 00 − Files, rasps and similar tools

8203 20 − Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar 
tools:

8203 20 90 − − Other

8203 30 00 − Metal-cutting shears and similar tools

8203 40 00 − Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools

8204 Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter 
wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner 
sockets, with or without handles

8207 Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, 
or for machine tools (for example, for pressing, stamping, punching, 
tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or 
screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and 
rock-drilling or earth-boring tools:

8207 20 − Dies for drawing or extruding metal:

8207 20 90 − − With working part of other materials

8210 00 00 Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used 
in the preparation, conditioning or serving of food or drink

8301 Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of 
base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of 
base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal:

8301 20 00 − Locks of a kind used for motor vehicles

8302 Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for 
furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, 
trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, 
brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal;
automatic door closers of base metal:

8302 10 00 − Hinges:

ex 8302 10 00 − − Other than for use in civil aircraft

8302 20 00 − Castors:

ex 8302 20 00 − − Other than for use in civil aircraft

− Other mountings, fittings and similar articles:

8302 42 00 − − Other, suitable for furniture:

ex 8302 42 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8302 49 00 − − Other:
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ex 8302 49 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8302 50 00 − Hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures

8302 60 00 − Automatic door closers:

ex 8302 60 00 − − Other than for use in civil aircraft

8303 00 Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe 
deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of 
base metal:

8303 00 10 − Armoured or reinforced safes and strongboxes

8303 00 90 − Cash or deed boxes and the like

8305 Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, 
paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; 
staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of 
base metal:

8305 10 00 − Fittings for loose-leaf binders or files

8306 Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and 
other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar 
frames, of base metal; mirrors of base metal:

− Statuettes and other ornaments:

8306 29 − − Other

8306 30 00 − Photograph, picture or similar frames; mirrors

8307 Flexible tubing of base metal, with or without fittings:

8307 90 00 − Of other base metal

8308 Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes,
eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, 
footwear, awnings, handbags, travel goods or other made-up articles, 
tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles of 
base metal:

8309 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and 
pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, 
seals and other packing accessories, of base metal:

8309 90 − Other:

8309 90 10 − − Capsules of lead; capsules of aluminium of a diameter 
exceeding 21 mm

8309 90 90 − − Other:

ex 8309 90 90 − − − Other than aluminium tops for food or drink cans

8310 00 00 Sign-plates, nameplates, address-plates and similar plates, numbers, 
letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 
9405
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8311 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base 
metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a 
kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or 
of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal 
powder, used for metal spraying:

8311 30 00 − Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing 
or welding by flame

8415 Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and 
elements for changing the temperature and humidity, including those 
machines in which the humidity cannot be separately regulated:

8415 10 − Window or wall types, self-contained or ‘split-system’:

8415 10 90 − − Split-system

− Other:

8415 82 00 − − Other, incorporating a refrigerating unit:

ex 8415 82 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8415 83 00 − − Not incorporating a refrigerating unit:

ex 8415 83 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8415 90 00 − Parts:

ex 8415 90 00 − − Other than parts of air-conditioning machines of subheading 
8415 81, 8415 82 or 8415 83 for use in civil aircraft

8418 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, 
electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of 
heading 8415:

8418 10 − Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external 
doors:

8418 10 20 − − Of a capacity exceeding 340 litres:

ex 8418 10 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 10 80 − − Other:

ex 8418 10 80 − − − Other than for use in civil aircraft

− Parts:

8418 99 − − Other

8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not 
electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment 
of heading 8514), for the treatment of materials by a process 
involving a change of temperature such as heating, cooking, 
roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, 
drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than 
machinery or plant of a kind used for domestic purposes; 
instantaneous or storage water heaters, nonelectric:
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− Dryers:

8419 32 00 − − For wood, paper pulp, paper or paperboard

8419 40 00 − Distilling or rectifying plant

8419 50 00 − Heat-exchange units:

ex 8419 50 00 − − Other than for use in civil aircraft

− Other machinery, plant and equipment:

8419 89 − − Other:

8419 89 10 − − − Cooling towers and similar plant for direct cooling (without a 
separating wall) by means of recirculated water

8419 89 98 − − − Other

8421 Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying 
machinery and apparatus, for liquids or gases:

− Parts:

8421 91 00 − − Of centrifuges, including centrifugal dryers:

8421 99 00 − − Other

8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for 
projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire 
extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar 
appliances; steam or sandblasting machines and similar jet 
projecting machines:

8424 30 − Steam or sandblasting machines and similar jet projecting 
machines

− Other appliances:

8424 81 − − Agricultural or horticultural

8425 Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and 
capstans; jacks:

− Pulley tackle and hoists other than skip hoists or hoists of a kind 
used for raising vehicles:

8425 19 − − Other:

8425 19 20 − − − Manually operated chain hoists:

ex 8425 19 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8425 19 80 − − − Other:

ex 8425 19 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8426 Ships’ derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting 
frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane:

− Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, 
bridge cranes, mobile lifting frames and straddle carriers:
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8426 11 00 − − Overhead travelling cranes on fixed support

8426 20 00 − Tower cranes

8427 Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling 
equipment:

8428 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for 
example, lifts, escalators, conveyors, teleferics):

8428 10 − Lifts and skip hoists:

8428 10 20 − − Electrically operated:

ex 8428 10 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8428 10 80 − − Other:

ex 8428 10 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8430 Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, 
compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or 
ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers:

− Other boring or sinking machinery:

8430 49 00 − − Other

8430 50 00 − Other machinery, self-propelled

8450 Household or laundry-type washing machines, including machines 
which both wash and dry:

8450 20 00 − Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10 kg

8450 90 00 − Parts

8465 Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or 
otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, 
hard plastics or similar hard materials:

8465 10 − Machines which can carry out different types of machining 
operations without tool change between such operations

− Other:

8465 91 − − Sawing machines

8465 92 00 − − Planing, milling or moulding (by cutting) machines

8465 93 00 − − Grinding, sanding or polishing machines

8465 94 00 − − Bending or assembling machines

8465 95 00 − − Drilling or morticing machines

8465 96 00 − − Splitting, slicing or paring machines

8465 99 − − Other:

8465 99 90 − − − Other

8470 Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing 
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and displaying machines with calculating functions; accounting 
machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and 
similar machines, incorporating a calculating device; cash registers:

8470 50 00 − Cash registers

8474 Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, 
grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral 
substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for 
agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic 
paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral 
products in powder or paste form; machines for forming foundry 
moulds of sand:

8474 20 − Crushing or grinding machines:

− Mixing or kneading machines:

8474 31 00 − − Concrete or mortar mixers

8474 90 − Parts

8476 Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, 
cigarette, food or beverage machines), including money-changing 
machines:

− Automatic beverage-vending machines:

8476 21 00 − − Incorporating heating or refrigerating devices

8476 90 00 − Parts

8479 Machines and mechanical appliances having individual functions, 
not specified or included elsewhere in this chapter:

8479 50 00 − Industrial robots, not elsewhere specified or included

8480 Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; 
moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, 
mineral materials, rubber or plastics:

8480 30 − Moulding patterns:

8480 30 90 − − Other

8480 60 − Moulds for mineral materials

− Moulds for rubber or plastics:

8480 71 00 − − Injection or compression types

8480 79 00 − − Other

8481 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, 
tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and 
thermostatically controlled valves:

8481 10 − Pressure-reducing valves:

8481 20 − Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions:
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8481 30 − Check (non-return) valves:

8481 40 − Safety or relief valves:

8481 80 − Other appliances:

− − Other:

− − − Process control valves:

8481 80 51 − − − − Temperature regulators

− − − Other:

8481 80 81 − − − − Ball and plug valves

8482 Ball or roller bearings:

8482 30 00 − Spherical roller bearings

8482 50 00 − Other cylindrical roller bearings

8483 Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and 
cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; 
ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including 
torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; 
clutches and shaft couplings (including universal joints):

8483 10 − Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and 
cranks:

8483 10 95 − − Other:

ex 8483 10 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 20 − Bearing housings, incorporating ball or roller bearings:

8483 20 90 − − Other

8483 30 − Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain 
shaft bearings:

− − Bearing housings:

8483 30 32 − − − For ball or roller bearings:

ex 8483 30 32 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 30 38 − − − Other:

ex 8483 30 38 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 40 − Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and 
other transmission elements presented separately; ball or roller 
screws; gear boxes and other speed changers, including torque 
converters:

− − Gears and gearing (other than friction gears):

8483 40 21 − − − Spur and helical:

ex 8483 40 21 − − − − Other than for use in civil aircraft
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8483 40 23 − − − Bevel and bevel/spur:

ex 8483 40 23 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 40 25 − − − Worm gear:

ex 8483 40 25 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 40 29 − − − Other:

ex 8483 40 29 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − Gear boxes and other speed changers:

8483 40 51 − − − Gear boxes:

ex 8483 40 51 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 40 59 − − − Other:

ex 8483 40 59 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 50 − Flywheels and pulleys, including pulley blocks:

8483 50 20 − − Of cast iron or cast steel:

ex 8483 50 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 50 80 − − Other:

ex 8483 50 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 90 − Toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements 
presented separately; parts:

− − Other:

8483 90 81 − − − Of cast iron or cast steel:

ex 8483 90 81 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 90 89 − − − Other:

ex 8483 90 89 − − − − Other than for use in civil aircraft

8484 Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other 
material or of two or more layers of metal; sets or assortments of 
gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in 
pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals:

8484 90 00 − Other:

ex 8484 90 00 − − Other than for use in civil aircraft

8504 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) 
and inductors:

8504 40 − Static converters:

8504 40 30 − − Of a kind used with telecommunication apparatus, automatic 
data-processing machines and units thereof:

ex 8504 40 30 − − − Other than for use in civil aircraft
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8505 Electromagnets; permanent magnets and articles intended to become 
permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or 
permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; 
electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic 
lifting heads:

8505 90 − Other, including parts:

8505 90 10 − − Electromagnets

8510 Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-
contained electric motor:

8510 10 00 − Shavers

8510 20 00 − Hair clippers

8510 30 00 − Hair-removing appliances

8512 Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of 
heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a 
kind used for cycles or motor vehicles:

8512 20 00 − Other lighting or visual signalling equipment

8512 30 − Sound signalling equipment:

8512 30 10 − − Burglar alarms of a kind used for motor vehicles

8512 90 − Parts

8513 Portable electric lamps designed to function by their own source of 
energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other 
than lighting equipment of heading 8512

8516 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion 
heaters; electric space-heating apparatus and soil-heating apparatus; 
electrothermic hairdressing apparatus (for example, hairdryers, hair 
curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing 
irons; other electrothermic appliances of a kind used for domestic 
purposes; electric heating resistors, other than those of heading 
8545:

8516 29 − Electric space-heating apparatus and electric soil-heating 
apparatus:

8516 29 10 − − Other:

8517 Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 
other wireless networks; other apparatus for the transmission or 
reception of voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a local or 
wide area network), other than transmission or reception apparatus 
of heading 8443, 8525, 8527 or 8528:
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− Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 
other wireless networks:

8517 11 00 − − Line telephone sets with cordless handsets

8517 12 00 --Telephones for cellular networks or for other wireless networks:

ex 8517 12 00 --- Cellular phones or mobile phone

8517 18 00 − − Other

− Other apparatus for the transmission or reception of voice, images 
or other data, including apparatus for communication in a wired or 
wireless network (such as a local or wide area network):

8517 61 − − Base stations

8517 61 00 ---Other

еx 8517 61 00 ----Other than for use in civil aircraft

8517 62 00 − − Machines for the reception, conversion and transmission or 
regeneration of voice, images or other data, including switching and 
routing apparatus

еx 8517 62 00 ---Other than telephonic or telegraphic switching apparatus

8517 70 − Parts:

− − Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use 
therewith:

8517 70 11 − − − Aerials for radio-telegraphic or radio-telephonic apparatus:

ex 8517 70 11 − − − − Other than for use in civil aircraft

8521 Video recording or reproducing apparatus, whether or not 
incorporating a video tuner:

8521 10 − Magnetic tape-type:

8521 10 95 − − Other:

ex 8521 10 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8523 Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, ‘smart cards’ 
and other media for the recording of sound or of other phenomena, 
whether or not recorded, including matrices and masters for the 
production of discs, but excluding products of Chapter 37:

− Magnetic media:

8523 21 00 − − Cards incorporating a magnetic stripe

8523 29 − − Other:

− − − Magnetic tapes; magnetic discs:

− − − − Other:
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8523 29 33 − − − − − For reproducing representations of instructions, data, 
sound, and image recorded in a machine-readable binary form, and 
capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by 
means of an automatic data-processing machine:

ex 8523 29 33 − − − − − − Of a width exceeding 6,5 mm

8523 29 39 − − − − − Other:

ex 8523 29 39 − − − − − − Of a width exceeding 6,5 mm

8523 40 − Optical media:

− − Other:

− − − Discs for laser reading systems:

8523 40 25 − − − − For reproducing phenomena other than sound or image

− − − − For reproducing sound only:

8523 40 39 − − − − − Of a diameter exceeding 6,5 cm

− − − − Other:

− − − − − Other:

8523 40 51 − − − − − − Digital versatile discs (DVD)

8523 40 59 − − − − − − Other

8525 Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether 
or not incorporating reception apparatus or sound recording or 
reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video 
camera recorders:

8525 80 − Television cameras, digital cameras and video camera recorders:

− − Television cameras:

8525 80 19 − − − Other

− − Video camera recorders:

8525 80 99 − − − Other

8529
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of 
headings 8525 to 8528:

8529 10
-Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use 
therewith:

--Aerials:

---Outside aerials for radio or television broadcast receivers:

8529 10 39 ----Other 

8531 Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, 
sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of 
heading 8512 or 8530:
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8531 10 − Burglar or fire alarms and similar apparatus:

8531 10 30 − − Of a kind used for buildings

8531 10 95 − − Other:

ex 8531 10 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8531 90 − Parts:

8531 90 85 − − Other

8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or 
for making connections to or in electrical circuits (for example, 
switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp 
holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not 
exceeding 1 000 V; connectors for optical fibres, optical fibre 
bundles or cables:

8536 90 − Other apparatus:

8536 90 10 − − Connections and contact elements for wire and cables

8543 Electrical machines and apparatus, having individual functions, not 
specified or included elsewhere in this chapter:

8543 70 − Other machines and apparatus:

8543 70 30 − − Aerial amplifiers

− − Sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment:

− − − For fluorescent tubes using ultraviolet A rays:

8543 70 55 − − − − Other

8543 70 90

ex 8543 70 90

− − Other

− − − Other than flight recorders, electric synchros and transducers, 
defrosters and demisters with electric resistors, for use in civil 
aircraft

8544 Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including 
coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not 
fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually 
sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors 
or fitted with connectors:

− Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1 000 V:

8544 42 − − Fitted with connectors:

8544 42 10 − − − Of a kind used for telecommunications:

ex 8544 42 10 − − − − For a voltage not exceeding 80 V

8544 49 − − Other:

8544 49 20 − − − Of a kind used for telecommunications, for a voltage not 
exceeding 80 V
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8703 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons (other than those of heading 8702), including 
station wagons and racing cars:

8703 10 − Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and 
similar vehicles

8703 90 − Other

8707 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 
8705:

8707 10 − For the vehicles of heading 8703:

8707 10 90 − − Other

8709 Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling 
equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or 
airports for short distance transport of goods; tractors of the type 
used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8711 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary 
motor, with or without side-cars; side-cars:

8711 20 − With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 50 cm3 but not exceeding 250 cm3

8711 30 − With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 250 cm3 but not exceeding 500 cm3

8711 40 00 − With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 500 cm3 but not exceeding 800 cm3

8716 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically 
propelled; parts thereof:

− Other trailers and semi-trailers for the transport of goods:

8716 39 − − Other:

− − − Other:

− − − − New:

− − − − − Other:

8716 39 59 − − − − − − Other

8901 Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and 
similar vessels for the transport of persons or goods:

8901 90 − Other vessels for the transport of goods and other vessels for the 
transport of both persons and goods:

− − Other:

8901 90 91 − − − Not mechanically propelled

8901 90 99 − − − Mechanically propelled
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8903 Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and 
canoes:

− Other:

8903 99 − − Other:

8903 99 10 − − − Of a weight not exceeding 100 kg each

− − − Other:

8903 99 99 − − − − Of a length exceeding 7,5 m

9001 Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other 
than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; 
lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical 
elements, of any material, unmounted, other than such elements of 
glass not optically worked:

9001 10 − Optical fibres, optical fibre bundles and cables:

9001 10 90 − − Other

9003 Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts 
thereof:

− Frames and mountings:

9003 11 00 − − Of plastics

9003 19 − − Of other materials:

9003 19 30 − − − Of base metal

9003 19 90 − − − Of other materials

9028 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including 
calibrating meters therefor:

9028 90 − Parts and accessories:

9028 90 90 − − Other

9107 00 00 Time switches, with clock or watch movement or with synchronous 
motor

9401 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible 
into beds, and parts thereof:

9401 10 00 − Seats of a kind used for aircraft:

ex 9401 10 00 − Other than not leather covered for use in civil aircraft

9405 Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and 
parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, 
illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed 
light source, and parts thereof not elsewhere specified or included:

9405 60 − Illuminated signs, illuminated nameplates and the like:

9405 60 80 − − Of other materials:
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ex 9405 60 80 − − − Other than for use in civil aircraft

− Parts:

9405 99 00 − − Other:

ex 9405 99 00 − − − Other than for use in civil aircraft

9406 00 Prefabricated buildings:

− Other:

− − Of iron or steel:

9406 00 31 − − − Greenhouses

9506 Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, 
athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not 
specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and 
paddling pools:

− Snow-skis and other snow-ski equipment:

9506 11 − − Skis

9506 12 00 − − Ski-fastenings (ski-bindings)

9506 19 00 − − Other

− Water-skis, surf-bοards, sailboards and other water-sport 
equipment:

9506 21 00 − − Sailboards

9506 29 00 − − Other

− Golf clubs and other golf equipment:

9506 31 00 − − Clubs, complete

9506 32 00 − − Balls

9506 39 − − Other

9506 40 − Articles and equipment for table-tennis

− Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung:

9506 51 00 − − Lawn-tennis rackets, whether or not strung

9506 59 00 − − Other

− Balls, other than golf balls and table-tennis balls:

9506 61 00 − − Lawn-tennis balls

9506 62 − − Inflatable:

9506 62 10 − − − Of leather

9506 69 − − Other

9506 70 − Ice skates and roller skates, including skating boots with skates 
attached:
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9506 70 10 − − Ice skates

9506 70 90 − − Parts and accessories

− Other:

9506 91 − − Articles and equipment for general physical exercise, 
gymnastics or athletics

9506 99 − − Other

9507 Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing 
nets, butterfly nets and similar nets; decoy ‘birds’(other than those 
of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites:

9507 30 00 − Fishing reels

9606 Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press studs, button 
moulds and other parts of these articles; button blanks

9607 Slide fasteners and parts thereof:

9607 20 -Parts:

_______________

TABLE B OF ANNEX III

The customs duty rates for imports of products included in this Table shall be 
reduced as follows:

(a) on the date of entry into force of this Agreement, the import duty 
shall be reduced to 60 % of the basic duty;

(b) on 1 January 2011, the import duty shall be reduced to 40 % of the 
basic duty;

(c) on 1 January 2012, the import duty shall be reduced to 20 % of the 
basic duty; and

(d) on 1 January 2013, the remaining import duties shall be abolished.

Tariff Code Description of Products
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2915 Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, 
halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives:

− Acetic acid and its salts; acetic anhydride:

2915 21 00 − − Acetic acid

2930 Organo-sulphur compounds:

2930 90 − Other:

2930 90 85 − − Other:

ex 2930 90 85 − − − Dithiocarbonates (xanthates)

3006

3006 10

3006 10 30

ex 3006 10 30

Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this chapter:

- Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including 
sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue 
adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile 
laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; 
sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not 
absorbable:

-- Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not 
absorbable:

--- Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellular, other than 
of polymers of styrene or of polymers of vinyl chloride

3208 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on 
synthetic polymers or chemically modified natural polymers, 
dispersed or dissolved in a nonaqueous medium; solutions as 
defined in Note 4 to this chapter:

3208 20 − Based on acrylic or vinyl polymers

3208 90 − Other:

− − Solutions as defined in note 4 to this chapter:

3208 90 11 − − − Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-
methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in 
N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48% or more of 
polymer

3208 90 19 − − − Other:
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ex 3208 90 19 − − − − Other than:

- varnishes for the electrical insulation based on the polyurethane 
(PU): 2,2- (tetrabytilamino) diethanol I 4,4 metiylendiciklohexyil 
diisoyant dissolved in N,N-dimethylacetamide with weight content 
of solid substances of 20% or more (max 36%);

- varnishes for the electrical insulation based on the polyestermides 
(PEI): Copolymer p-cresol and didinylbenzie in the form of solution 
in N,N-dimethyl-acetamide with weight content of solid substances 
of 20% or more (max 40%);

- varnishes for the electrical insulation based on the polyamidimide 
(PAI): anhidride of trimethyl-di-isocianate acid in the form of 
solution of N-methilpiralidone with the content of solid substances 
of 25% or more (max 40%)

− − Other:

3208 90 91 − − − Based on synthetic polymers

3208 90 99 − − − Based on chemically modified natural polymers

3209 Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on 
synthetic polymers or chemically modified natural polymers, 
dispersed or dissolved in an aqueous medium

3304 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the 
skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations:

− Other:

3304 99 00 − − Other

3305 Preparations for use on the hair:

3305 10 00 − Shampoos

3306 Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative 
pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental 
floss), in individual retail packages:

3306 10 00 − Dentifrices

3306 90 00 − Other

3307 Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, 
bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or 
toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared
room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant 
properties:

− Preparations for perfuming or deodorising rooms, including 
odoriferous preparations used during religious rites:

3307 41 00 − − ‘Agarbatti’ and other odoriferous preparations which operate by 
burning
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3401 Soap; organic surface-active products and preparations for use as 
soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether 
or not containing soap; organic surface-active products and 
preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and 
put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, 
wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with 
soap or detergent:

3401 20 − Soap in other forms

3401 30 00 − Organic surface-active products and preparations for washing the 
skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, 
whether or not containing soap

3402 Organic surface-active agents (other than soap); surface-active 
preparations, washing preparations (including auxiliary washing 
preparations) and cleaning preparations, whether or not containing 
soap, other than those of heading 3401:

3402 20 − Preparations put up for retail sale

3402 90 − Other:

3402 90 90 − − Washing preparations and cleaning preparations

3405 Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, 
glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations 
(whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, 
cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered 
with such preparations), excluding waxes of heading 3404

3406 00 Candles, tapers and the like

3407 00 00 Modelling pastes, including those put up for children’s amusement; 
preparations known as ‘dental wax’ or as ‘dental impression 
compounds’, put up in sets, in packings for retail sale or in plates, 
horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use 
in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium 
sulphate):

ex 3407 00 00 − Other than preparations for dental use

3506 Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere 
specified or included; products suitable for use as glues or 
adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding 
a net weight of 1 kg:

3506 10 00 − Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail 
sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

− Other:

3506 99 00 − − Other

3604 Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other 
pyrotechnic articles:
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3604 90 00 − Other

3606 Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of 
combustible materials as specified in Note 2 to this chapter:

3606 10 00 − Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for 
filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not 
exceeding 300 cm3

3606 90 − Other:

3606 90 90 − − Other

3808 Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting 
products and plant-growth regulators, disinfectants and similar 
products, put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks 
and candles, and fly-papers)

3825 Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere 
specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes 
specified in Note 6 to this chapter:

3825 90 − Other:

3825 90 10 − − Alkaline iron oxide for the purification of gas

3915 Waste, parings and scrap, of plastics

3916 Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 
mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked 
but not otherwise worked, of plastics:

3916 10 00 − Of polymers of ethylene

3916 20 − Of polymers of vinyl chloride:

3916 20 90 − − Other

3916 90 − Of other plastics:

− − Of condensation or rearrangement polymerisation products, 
whether or not chemically modified:

3916 90 11 − − − Of polyesters

3916 90 13 − − − Of polyamides

3916 90 15 − − − Of epoxide resins

3916 90 19 − − − Other

− − Of addition polymerisation products:

3916 90 51 − − − Of polymers of propylene

3916 90 59 − − − Other

3917 Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, 
elbows, flanges), of plastics:
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− Tubes, pipes and hoses, rigid:

3917 21 − − Of polymers of ethylene:

3917 21 10 − − − Seamless and of a length exceeding the maximum cross-
sectional dimension, whether or not surface-worked, but not 
otherwise worked

3917 21 90 − − − Other:

ex 3917 21 90 − − − − Other than with fittings attached, for use in civil aircraft

3917 22 − − Of polymers of propylene:

3917 22 10 − − − Seamless and of a length exceeding the maximum cross-
sectional dimension, whether or not surface-worked, but not 
otherwise worked

3917 22 90 − − − Other:

ex 3917 22 90 − − − − Other than with fittings attached, for use in civil aircraft

3917 23 − − Of polymers of vinyl chloride:

3917 23 10 − − − Seamless and of a length exceeding the maximum cross-
sectional dimension, whether or not surface-worked, but not 
otherwise worked

3917 23 90 − − − Other:

ex 3917 23 90 − − − − Other than with fittings attached, for use in civil aircraft

3917 29 − − Of other plastics

− Other tubes, pipes and hoses:

3917 32 − − Other, not reinforced or otherwise combined with other 
materials, without fittings:

− − − Seamless and of a length exceeding the maximum cross-
sectional dimension, whether or not surface-worked, but not 
otherwise worked:

3917 32 10 − − − − Of condensation or rearrangement polymerisation products, 
whether or not chemically modified

− − − − Of addition polymerisation products:

3917 32 31 − − − − − Of polymers of ethylene

3917 32 35 − − − − − Of polymers of vinyl chloride:

ex 3917 32 35 − − − − − − Other than for the dialysator

3917 32 39 − − − − − Other

3917 32 51 − − − − Other

− − − Other:

3917 32 99 − − − − Other
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3917 33 00 − − Other, not reinforced or otherwise combined with other 
materials, with fittings:

ex 3917 33 00 − − − Other than for use in civil aircraft

3917 39 − − Other

3918 Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or 
in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined 
in Note 9 to this Chapter

3921 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics:

− Cellular:

3921 13 − − Of polyurethanes

3921 14 00 − − Of regenerated cellulose

3921 19 00 − − Of other plastics

3923 Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; 
stoppers, lids, caps and other closures, of plastics:

− Sacks and bags (including cones):

3923 29 − − Of other plastics

3923 30 − Carboys, bottles, flasks and similar articles

3923 40 − Spools, cops, bobbins and similar supports

3923 50 − Stoppers, lids, caps and other closures:

3923 50 10 − − Caps and capsules for bottles

3923 90 − Other

3924 Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or 
toilet articles, of plastics:

3924 90 − Other

3925 Builders’ ware of plastics, not elsewhere specified or included:

3925 10 00 − Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity 
exceeding 300 litres

3925 90 − Other

3926 Other articles of plastics and articles of other materials of headings 
3901 to 3914:

3926 30 00 − Fittings for furniture, coachwork or the like

3926 40 00 − Statuettes and other ornamental articles

3926 90 − Other:

3926 90 50 − − Perforated buckets and similar articles used to filter water at the 
entrance to drains

− − Other:
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3926 90 92 − − − Made from sheet

3926 90 97 − − − Other:

ex 3926 90 97 − − − − Other than: hygienic and pharmaceutical products (including 
teats for the babies); blanks for the contact lenses and other for 
technical uses, for use in civil aircraft

4003 00 00 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip

4004 00 00 Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and 
powders and granules obtained therefrom

4009 Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, 
with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges):

− Not reinforced or otherwise combined with other materials:

4009 11 00 − − Without fittings

4009 12 00 − − With fittings:

ex 4009 12 00 − − − Other than suitable for conducting gases or liquids for use in 
civil aircraft

− Reinforced or otherwise combined only with metal:

4009 21 00 − − Without fittings

4009 22 00 − − With fittings:

ex 4009 22 00 − − − Other than suitable for conducting gases or liquids for use in 
civil aircraft

− Reinforced or otherwise combined only with textile materials:

4009 31 00 − − Without fittings

4009 32 00 − − With fittings:

ex 4009 32 00 − − − Other than suitable for conducting gases or liquids for use in 
civil aircraft

− Reinforced or otherwise combined with other materials:

4009 41 00 − − Without fittings

4009 42 00 − − With fittings:

ex 4009 42 00 − − − Other than suitable for conducting gases or liquids for use in 
civil aircraft

4010 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber:

− Conveyor belts or belting:

4010 12 00 − − Reinforced only with textile materials

4010 19 00 − − Other

− Transmission belts or belting:
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4010 31 00 − − Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), 
V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not 
exceeding 180 cm

4010 32 00 − − Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), 
other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm 
but not exceeding 180 cm

4010 33 00 − − Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), 
V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not 
exceeding 240 cm

4010 34 00 − − Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), 
other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm 
but not exceeding 240 cm

4010 35 00 − − Endless synchronous belts, of an outside circumference 
exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm

4010 36 00 − − Endless synchronous belts, of an outside circumference 
exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm

4010 39 00 − − Other

4011 New pneumatic tyres, of rubber:

4011 10 00 − Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing 
cars)

4011 20 − Of a kind used on buses or lorries:

4011 20 90 − − With a load index exceeding 121

ex 4011 20 90 − − − Having a rim size not exceeding 61 cm

4011 40 − Of a kind used on motorcycles

4011 50 00 − Of a kind used on bicycles

− Other, having a ‘herring-bone’ or similar tread:

4011 69 00 − − Other

− Other:

4011 99 00 − − Other

4013 Inner tubes, of rubber:

4013 10 00 − Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing 
cars), buses or lorries:

ex 4013 10 90 − − Of the kind used on buses or lorries

4013 20 00 − Of a kind used on bicycles

4013 90 00 − Other

4015 Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, 
mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than 
hard rubber:
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− Gloves, mittens and mitts:

4015 19 − − Other

4015 90 00 − Other

4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber:

− Other:

4016 91 00 − − Floor coverings and mats

4016 92 00 − − Erasers

4016 93 00 − − Gaskets, washers and other seals:

ex 4016 93 00 − − − Other than for technical uses, for use in civil aircraft

4016 95 00 − − Other inflatable articles

4016 99 − − Other:

− − −  For motor vehicles of headings 8701 to 8705:

4016 99 52 − − − − Rubber-to-metal bonded parts

4016 99 57

ex 4016 99 57

− − − − Other

− − − − other than expander sleeves for technical uses, for use in 
civil aircraft

− − − Other:

4016 99 91 − − − − Rubber-to-metal bonded parts:

ex 4016 99 91 − − − − − Other than for technical uses, for use in civil aircraft

4016 99 97 − − − − Other:

ex 4016 99 97 − − − − − Other than expander sleeves for technical uses, for use in 
civil aircraft

4017 00 Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and 
scrap; articles of hard rubber

4201 00 00 Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee 
pads, muzzles, saddle-cloths, saddlebags, dog coats and the like), of 
any material

4203 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of 
composition leather

4302 Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other 
pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition 
of other materials) other than those of heading 4303

4303 Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

4304 00 00 Artificial fur and articles thereof:

ex 4304 00 00 − Articles of the artificial fur
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4410 Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for 
example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether 
or not agglomerated with resins or other organic binding substances:

− Of wood:

4410 11 − − Particle board:

4410 11 10 − − − Unworked or not further worked than sanded

4410 11 30 − − − Surface-covered with melamine-impregnated paper

4410 11 50 − − − Surface-covered with decorative laminates of plastics

4410 11 90 − − − Other

4410 19 00 − − Other

еx 4410 19 00 − − − Other than waferboard

4410 90 00 − Other

4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not 
bonded with resins or other organic substances:

− Medium density fibreboard (MDF):

4411 12 − − Of a thickness not exceeding 5 mm:

4411 12 10 − − − Not mechanically worked or surface covered:

ex 4411 12 10 − − − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

4411 12 90 − − − Other:

ex 4411 12 90 − − − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

4411 13 − − Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm:

4411 13 10 − − − Not mechanically worked or surface covered:

ex 4411 13 10 − − − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

4411 13 90 − − − Other:

ex 4411 13 90 − − − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

4411 14 − − Of a thickness exceeding 9 mm:

4411 14 10 − − − Not mechanically worked or surface covered:

ex 4411 14 10 − − − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

4411 14 90 − − − Other:

ex 4411 14 90 − − − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

− Other:

4411 92 − − Of a density exceeding 0,8 g/cm3

4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood:

4412 10 00 − Of bamboo:
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ex 4412 10 00 − − Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood, 
consisting at least one lamination of  particle

− Other plywood consisting solely of sheets of wood (other than 
bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness:

4412 32 00 − − Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood

4412 39 00 − − Other

4414 00 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar 
objects:

4414 00 10 − Of tropical wood, as specified in subheading Note 2 to this 
Chapter

4418 Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood 
panels, assembled flooring panels, shingles and shakes:

4418 40 00 − Shuttering for concrete constructional work

4418 60 00 − Posts and beams

4418 90 − Other:

4418 90 10 − − Glue-laminated timber

4418 90 80 − − Other

4421 Other articles of wood:

4421 10 00 − Clothes hangers

4421 90 − Other:

4421 90 91 − − Of fibreboard

4602 Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape 
from plaiting materials or made up from goods of heading 4601; 
articles of loofah:

− Of vegetable materials:

4602 11 00 − − Of bamboo:

ex 4602 11 00 − − − Straw envelopes for bottles or basketwork, wickerwork and 
other articles, made directly to shape

4602 12 00 − − Of rattan:

ex 4602 12 00 − − − Straw envelopes for bottles or basketwork, wickerwork and 
other articles, made directly to shape

4602 19 − − Other:

− − − Other:

4602 19 91 − − − − Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to 
shape from plaiting materials
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4808 Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface 
sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, 
other than paper of the kind described in heading 4803:

4808 10 00 − Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated

4814 Wallpaper and similar wallcoverings; window transparencies of 
paper

4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of 
cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in 
rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; 
handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, 
napkins for babies, tampons, bedsheets and similar household, 
sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing 
accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of 
cellulose fibres:

4818 30 00 − Tablecloths and serviettes

4818 90 − Other

4821 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed:

4821 90 − Other

4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 
fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, 
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres:

4823 70 − Moulded or pressed articles of paper pulp

4907 00 Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in 
the country in which they have, or will have, a recognised face 
value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, 
share or bond certificates and similar documents of title

4909 00 00 Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal 
greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, 
with or without envelopes or trimmings:

ex 4909 00 00 − Printed or illustrated postcards

4911 Other printed matter, including printed pictures and photographs:

− Other:

4911 91 00 − − Pictures, designs and photographs

5702 Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or 
flocked, whether or not made up, including ‘Kelem’, ‘Schumacks’, 
‘Karamanie’ and similar handwoven rugs:

5703 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not 
made up:
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6401 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of 
plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor 
assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or 
similar processes:

6401 10 − Footwear incorporating a protective metal toecap

− Other footwear:

6401 92 − − Covering the ankle but not covering the knee

6401 99 00 − − Other:

ex 6401 99 00 − − − Other than covering the knee

6402 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics:

− Sports footwear:

6402 12 − − Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots

6402 19 00 − − Other

6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of leather:

− Sports footwear:

6403 12 00 − − Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots

6403 19 00 − − Other

6403 20 00 − Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of 
leather straps across the instep and around the big toe

− Other footwear with outer soles of leather:

6403 59 − − Other:

− − − Other:

− − − − Footwear with a vamp made of straps or which has one or 
several pieces cut out:

6403 59 11 − − − − − With sole and heel combined having a height of more than 
3 cm

− − − − − Other, with insoles of a length:

6403 59 31 − − − − − − Of less than 24 cm

− − − − − − Of 24 cm or more:

6403 59 35 − − − − − − − For men

6403 59 39 − − − − − − − For women

6403 59 50 − − − − Slippers and other indoor footwear

− − − − Other, with insoles of a length:

6403 59 91 − − − − − Of less than 24 cm

− − − − − Of 24 cm or more:
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6403 59 95 − − − − − − For men

6403 59 99 − − − − − − For women

6404 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of textile materials

6406 Parts of footwear (including uppers, whether or not attached to soles 
other than outer soles); removable insoles, heel cushions and similar 
articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

6506 Other headgear, whether or not lined or trimmed:

6506 10 − Safety headgear:

6506 10 10 − − Of plastics

6602 00 00 Walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like

6603 Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 
6602:

6603 90 − Other:

6603 90 90 − − Other

6701 00 00 Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, 
parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of 
heading 0505 and worked quills and scapes)

6801 00 00 Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)

6802 Worked monumental or building stone (except slate) and articles 
thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the 
like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; 
artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone 
(including slate)

6803 00 Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate

6806 Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated 
vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded 
mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-
insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of 
heading 6811 or 6812 or of Chapter 69:

6806 20 − Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar 
expanded mineral materials (including intermixtures thereof)

6806 90 00 − Other

6810 Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not 
reinforced
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6813 Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, 
strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for 
clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral 
substances or of cellulose, whether or not combined with textile or 
other materials:

6813 20 00 − Containing asbestos:

ex 6813 20 00 − − Brake linings and pads, other than for use in civil aircraft

− Not containing asbestos:

6813 81 00 − − Brake linings and pads:

ex 6813 81 00 − − − Other than for use in civil aircraft

6815 Articles of stone or of other mineral substances (including carbon 
fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere 
specified or included:

− Other articles:

6815 91 00 − − Containing magnesite, dolomite or chromite

6815 99 − − Other:

6815 99 10 − − − Of refractory materials, chemically bonded

6815 99 90 − − − Other

6902 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic 
constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or 
similar siliceous earths:

6902 90 00 − Other:

ex 6902 90 00 − − Other than based on carbon or circone

6904 Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and 
the like

6905 Roofing tiles, chimney pots, cowls, chimney liners, architectural 
ornaments and other ceramic constructional goods

6906 00 00 Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings

6908 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing:

6908 90 − Other:

− − Other:

− − − Other:

− − − − Other:

6908 90 99 − − − − − Other
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6909 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; 
ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in 
agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for 
the conveyance or packing of goods:

− Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses:

6909 12 00 − − Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs 
scale

6909 19 00 − − Other

6909 90 00 − Other

6911 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, 
of porcelain or china:

6911 90 00 − Other

6912 00 Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet 
articles, other than of porcelain or china

6913 Statuettes and other ornamental ceramic articles

6914 Other ceramic articles:

6914 90 − Other

7007 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass:

− Toughened (tempered) safety glass:

7007 11 − − Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, 
spacecraft or vessels

7007 19 − − Other:

7007 19 20 − − − Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed 
or having an absorbent or reflecting layer

7007 19 80 − − − Other

− Laminated safety glass:

7007 21 − − Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, 
spacecraft or vessels:

7007 21 20 − − − Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles

7007 21 80 − − − Other:

ex 7007 21 80 − − − − Other than windshields, not framed, for use in civil aircraft

7007 29 00 − − Other

7008 00 Multiple-walled insulating units of glass

7009 Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors:

7009 10 00 − Rear-view mirrors for vehicles
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7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other 
containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of 
goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of 
glass:

7010 90 − Other:

− − Other:

− − − Other, of a nominal capacity of:

− − − − Less than 2,5 l:

− − − − − For beverages and foodstuffs:

− − − − − − Bottles:

− − − − − − − Of colourless glass, of a nominal capacity of:

7010 90 45 − − − − − − − − 0,15 l or more but not more than 0,33 l

− − − − − − − Of coloured glass, of a nominal capacity of:

7010 90 53 − − − − − − − − More than 0,33 l but less than 1 l

7010 90 55 − − − − − − − − 0,15 l or more but not more than 0,33 l

7011 Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts 
thereof, without fittings, for electric lamps, cathode ray tubes or the 
like:

7011 90 00 − Other

7014 00 00 Signalling glassware and optical elements of glass (other than those 
of heading 7015), not optically worked

7015 Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-
corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the 
like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, 
for the manufacture of such glasses:

7015 90 00 − Other

7016 Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of 
pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for 
building or construction purposes; glass cubes and other glass 
smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar 
decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam 
glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms:

7016 10 00 − Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a 
backing, for mosaics or similar decorative purposes

7018 Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious 
stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than 
imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; 
statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than 
imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in 
diameter:
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7018 10 − Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious 
stones and similar glass smallwares

7018 20 00 − Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter

7018 90 − Other:

7018 90 90 − − Other

7019 Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, 
yarn, woven fabrics):

− Slivers, rovings, yarn and chopped strands:

7019 11 00 − − Chopped strands, of a length of not more than 50 mm

− Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar 
non-woven products:

7019 39 00 − − Other

7019 40 00 − Woven fabrics of rovings

− Other woven fabrics:

7019 52 00 − − Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 
250 g/m2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 
tex

7019 59 00 − − Other

7020 00 Other articles of glass:

7020 00 05 − Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into 
diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor 
materials

− Other:

7020 00 10 − − Of fused quartz or other fused silica

7020 00 30 − − Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 
5 × 10–6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C

7020 00 80 − − Other

7117 Imitation jewellery:

− Of base metal, whether or not plated with precious metal:

7117 19 − − Other:

7117 19 10 − − − With parts of glass

− − − Without parts of glass:

7117 19 99 − − − − Other

7117 90 00 − Other

7208 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm 
or more, hotrolled, not clad, plated or coated:
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− Other, in coils, not further worked than hot-rolled:

7208 39 00 − − Of a thickness of less than 3 mm

7214

7214 20 00

7214 99

7214 99 10

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked 
than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including 
those twisted after rolling:

− Containing indentations, ribs, grooves or other deformations 
produced during the rolling process or twisted after rolling

− Other:
− − Other:
− − − Containing by weight less than 0,25 % of carbon:
− − − − Of a type used for concrete reinforcement

7216 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel:

− Other:

7216 91 − − Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products

7216 99 00 − − Other

7217 Wire of iron or non-alloy steel:

7217 10 − Not plated or coated, whether or not polished:

− − Containing by weight less than 0,25% of carbon:

− − − With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or 
more:

7217 10 39 − − − − Other

7217 20 − Plated or coated with zinc:

− − Containing by weight less than 0,25% of carbon:

7217 20 30 − − − With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or 
more

7217 20 50 − − Containing by weight 0,25% or more but less than 0,6% of 
carbon

7302 Railway or tramway track construction material of iron or steel, the 
following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing 
frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), 
fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, 
bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing 
rails:

7302 40 00 − Fish-plates and sole plates

7302 90 00 − Other
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7306

7306 30

7306 30 80

ex 7306 30 80

Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or 
welded, riveted or similarly closed), of iron or steel:

− Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel:

− − Other

− − − Other, of an external diameter:

− − − − Exceeding 168,3 mm, but not exceeding 406,4 mm

− − − − − Other than with fittings attached for transportation of oil 
and gas, for civil aircraft

7310 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any 
material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of 
a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-
insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment:

7312 Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of 
iron or steel, not electrically insulated:

7312 10 − Stranded wire, ropes and cables:

7312 10 20 − − Of stainless steel:

ex 7312 10 20 − − − Other than with fittings attached, or made up into articles, for 
use in civil aircraft

− − Other, with a maximum cross-sectional dimension:

− − − Not exceeding 3 mm:

7312 10 49 − − − − Other:

ex 7312 10 49 − − − − − Other than with fittings attached, or made up into articles, 
for use in civil aircraft

− − − Exceeding 3 mm:

− − − − Stranded wire:

7312 10 61 − − − − − Not coated:

ex 7312 10 61 − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

− − − − − Coated:

7312 10 65 − − − − − − Plated or coated with zinc:

ex 7312 10 65 − − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

7312 10 69 − − − − − − Other:

ex 7312 10 69 − − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft
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7312 90 00 − Other

ex 7312 90 00 − − Other than with fittings attached, or made up into articles, for 
use in civil aircraft

7314 Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or 
steel wire; expanded metal of iron or steel:

7314 20 − Grill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with 
a maximum crosssectional dimension of 3 mm or more and having a 
mesh size of 100 cm2 or more

− Other grill, netting and fencing, welded at the intersection:

7314 39 00 − − Other

7317 00 Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those 
of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not 
with heads of other material, but excluding such articles with heads 
of copper

7318 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter 
pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron 
or steel

7320 Springs and leaves for springs, of iron or steel

7321 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary 
boilers for central heating), barbecues, braziers, gas rings, plate 
warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts 
thereof, of iron or steel:

− Other appliances:

7321 89 00 − − Other, including appliances for solid fuel:

ex 7321 89 00 − − − For solid fuel

7322 Radiators for central heating, not electrically heated, and parts 
thereof, of iron or steel; air heaters and hot-air distributors 
(including distributors which can also distribute fresh or conditioned 
air), not electrically heated, incorporating a motordriven fan or 
blower, and parts thereof, of iron or steel:

− Radiators and parts thereof:

7322 11 00 − − Of cast iron

7322 19 00 − − Other

7323 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron 
or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing 
pads, gloves and the like, of iron or steel:

− Other:

7323 91 00 − − Of cast iron, not enamelled

7323 93 − − Of stainless steel
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7323 94 − − Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled:

7323 94 10 − − − Articles for table use

7323 99 − − Other:

7323 99 10 − − − Articles for table use

− − − Other:

7323 99 99 − − − − Other

7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel:

− Baths:

7324 21 00 − − Of cast iron, whether or not enamelled

7324 90 00 − Other, including parts:

ex 7324 90 00 − − Other than sanitary ware (excluding parts thereof), for use in 
civil aircraft

7325 Other cast articles of iron or steel

7326 Other articles of iron or steel

7403 Refined copper and copper alloys, unwrought:

− Copper alloys:

7403 21 00 − − Copper-zinc base alloys (brass)

7407 Copper bars, rods and profiles:

− Of copper alloys:

7407 29 − − Other

7408 Copper wire:

− Of refined copper:

7408 19 − − Other

− Of copper alloys:

7408 22 00 − − Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-
zinc base alloys (nickel silver)

7410 Copper foil (whether or not printed or backed with paper, 
paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness 
(excluding any backing) not exceeding 0,15 mm:

− Not backed:

7410 11 00 − − Of refined copper

7418 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of 
copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the 
like, of copper; sanitary ware and parts thereof, of copper:

7418 20 00 − Sanitary ware and parts thereof
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7419 Other articles of copper:

− Other:

7419 99 − − Other:

7419 99 90 − − − Other

7605 Aluminium wire:

− Of aluminium, not alloyed:

7605 19 00 − − Other

− Of aluminium alloys:

7605 21 00 − − Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 7 
mm

7605 29 00 − − Other

7608 Aluminium tubes and pipes:

7608 20 − Of aluminium alloys:

− − Other:

7608 20 81 − − − Not further worked than extruded:

ex 7608 20 81 − − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting 
gases or liquids, for use in civil aircraft

7609 00 00 Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, 
sleeves)

7611 00 00 Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any 
material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity 
exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not 
fitted with mechanical or thermal equipment

7612 Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers 
(including rigid or collapsible tubular containers), for any material 
(other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 
300 litres, whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with 
mechanical or thermal equipment

7613 00 00 Aluminium containers for compressed or liquefied gas

7614 Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not 
electrically insulated

7615 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of 
aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and 
the like, of aluminium; sanitary ware and parts thereof, of 
aluminium

7616 Other articles of aluminium
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8201 Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, 
forks and rakes; axes, billhooks and similar hewing tools; secateurs 
and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, 
timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, 
horticulture or forestry

8202 Handsaws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or 
toothless saw blades):

8202 10 00 − Handsaws

8205 Hand tools (including glaziers’ diamonds), not elsewhere specified 
or included; blowlamps; vices, clamps and the like, other than 
accessories for and parts of machine tools; anvils; portable forges; 
hand- or pedal-operated grinding wheels with frameworks

8206 00 00 Tools of two or more of headings 8202 to 8205, put up in sets for 
retail sale

8207 Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, 
or for machine tools (for example, for pressing, stamping, punching, 
tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or 
screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and 
rock-drilling or earth-boring tools:

− Rock-drilling or earth-boring tools:

8207 13 00 − − With working part of cermets

8207 19 − − Other, including parts:

8207 19 90 − − − Other

8207 30 − Tools for pressing, stamping or punching

8207 40 − Tools for tapping or threading

8207 50 − Tools for drilling, other than for rock-drilling

8207 60 − Tools for boring or broaching

8207 70 − Tools for milling

8207 80 − Tools for turning

8207 90 − Other interchangeable tools:

− − With working part of other materials:

8207 90 30 − − − Screwdriver bits

8207 90 50 − − − Gear-cutting tools

− − − Other, with working part:

− − − − Of cermets:

8207 90 71 − − − − − For working metal

8207 90 78 − − − − − Other

− − − − Of other materials:
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8207 90 91 − − − − − For working metal

8207 90 99 − − − − − Other

8208 Knives and cutting blades, for machines or for mechanical 
appliances

8209 00 Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets

8211 Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning 
knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor:

8211 10 00 − Sets of assorted articles

− Other:

8211 91 − − Table knives having fixed blades

8211 92 00 − − Other knives having fixed blades

8211 93 00 − − Knives having other than fixed blades

8211 94 00 − − Blades

8212 Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)

8213 00 00 Scissors, tailors’ shears and similar shears, and blades therefor

8214 Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers’ or 
kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paperknives); 
manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

8215 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-
knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware:

8215 10 − Sets of assorted articles containing at least one article plated with 
precious metal

8215 20 − Other sets of assorted articles

− Other:

8215 99 − − Other

8301 Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of 
base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of 
base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal:

8301 10 00 − Padlocks

8301 30 00 − Locks of a kind used for furniture

8301 40 − Other locks

8301 50 00 − Clasps and frames with clasps, incorporating locks

8301 60 00 − Parts

8301 70 00 − Keys presented separately
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8302 Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for 
furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, 
trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, 
brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; 
automatic door closers of base metal:

8302 30 00 − Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor 
vehicles

− Other mountings, fittings and similar articles:

8302 41 00 − − Suitable for buildings

8305 Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, 
paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; 
staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of 
base metal:

8305 20 00 − Staples in strips

8305 90 00 − Other, including parts

8307 Flexible tubing of base metal, with or without fittings:

8307 10 00 − Of iron or steel:

ex 8307 10 00 − − Other than with fittings attached, for use in civil aircraft

8309 Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and 
pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, 
seals and other packing accessories, of base metal:

8309 10 00 − Crown corks

8311 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base 
metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a 
kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or 
of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal 
powder, used for metal spraying:

8311 10 − Coated electrodes of base metal, for electric arc-welding:

8311 20 00 − Cored wire of base metal, for electric arc-welding

8402 Steam or other vapour generating boilers (other than central heating 
hot water boilers capable also of producing low pressure steam); 
superheated water boilers:

− Steam or other vapour generating boilers:

8402 11 00 − − Watertube boilers with a steam production exceeding 45 tonnes 
per hour

8402 12 00 − − Watertube boilers with a steam production not exceeding 45 
tonnes per hour

8402 19 − − Other vapour generating boilers, including hybrid boilers:

8402 20 00 − Superheated water boilers
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8403 Central heating boilers other than those of heading 8402

8404 Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for 
example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); 
condensers for steam or other vapour power units:

8404 10 00 − Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403

8404 20 00 − Condensers for steam or other vapour power units

8407 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston 
engines:

− Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of 
vehicles of Chapter 87:

8407 31 00 − − Of a cylinder capacity not exceeding 50 cm3

8407 32 − − Of a cylinder capacity exceeding 50 cm3 but not exceeding 250 
cm3:

8407 33 − − Of a cylinder capacity exceeding 250 cm3 but not exceeding 1 
000 cm3:

8407 33 90 − − − Other

8407 34 − − Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cm3:

8407 34 10 − − − For the industrial assembly of:

- pedestrian-controlled tractors of subheading 8701 10;

- motor vehicles of heading 8703;

- motor vehicles of heading 8704 with an engine of a cylinder 
capacity of less than 2 800 cm3;

- motor vehicles of heading 8705:

ex 8407 34 10 − − − − Other than motor vehicles of heading 8703

− − − Other:

− − − − New, of a cylinder capacity:

8407 34 91 − − − − − Not exceeding 1 500 cm3

8407 34 99 − − − − − Exceeding 1 500 cm3

8407 90 − Other engines

8408 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or 
semi-diesel engines):

8408 20 − Engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 
87:

− − Other:

− − − For wheeled agricultural or forestry tractors, of a power:

8408 20 31 − − − − Not exceeding 50 kW

8408 20 35 − − − − Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW
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− − − For other vehicles of Chapter 87, of a power:

8408 20 51 − − − − Not exceeding 50 kW

8408 20 55 − − − − Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW:

ex 8408 20 55 − − − − − Other than for the industrial assembly

8408 90 − Other engines:

− − Other:

− − − New, of a power:

8408 90 41 − − − − Not exceeding 15 kW:

ex 8408 90 41 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8408 90 43 − − − − Exceeding 15 kW but not exceeding 30 kW:

ex 8408 90 43 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8408 90 45 − − − − Exceeding 30 kW but not exceeding 50 kW:

ex 8408 90 45 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8408 90 47 − − − − Exceeding 50 kW but not exceeding 100 kW:

ex 8408 90 47 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8412 Other engines and motors:

− Hydraulic power engines and motors:

8412 21 − − Linear acting (cylinders):

8412 21 20 − − − Hydraulic systems:

ex 8412 21 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8412 21 80 − − − Other:

ex 8412 21 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8412 29 − − Other:

8412 29 20 − − − Hydraulic systems:

ex 8412 29 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − Other:

8412 29 81 − − − − Hydraulic fluid power motors:

ex 8412 29 81 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8412 29 89 − − − − Other:

ex 8412 29 89 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− Pneumatic power engines and motors:

8412 31 00 − − Linear acting (cylinders):

ex 8412 31 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8412 39 00 − − Other:
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ex 8412 39 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8412 80 − Other:

8412 80 10 − − Steam or other vapour power engines

8412 80 80 − − Other:

ex 8412 80 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8412 90 − Parts:

8412 90 20 − − Of reaction engines other than turbojets:

ex 8412 90 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8412 90 40 − − Of hydraulic power engines and motors:

ex 8412 90 40 − − − Other than for use in civil aircraft

8412 90 80 − − Other:

ex 8412 90 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8413 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; 
liquid elevators:

− Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device:

8413 11 00 − − Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in 
filling stations or in garages

8413 19 00 − − Other:

ex 8413 19 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8413 20 00 − Handpumps, other than those of subheading 8413 11 or 8413 19:

ex 8413 20 00 − − Other than for use in civil aircraft

8413 30 − Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal 
combustion piston engines:

8413 30 80 − − Other:

ex 8413 30 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8413 40 00 − Concrete pumps

8413 50 − Other reciprocating positive displacement pumps:

8413 50 20 − − Hydraulic units:

ex 8413 50 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8413 50 40 − − Dosing and proportioning pumps:

ex 8413 50 40 − − − Other than for use in civil aircraft

− − Other:

− − − Piston pumps:

8413 50 61 − − − − Hydraulic fluid power:

ex 8413 50 61 − − − − − Other than for use in civil aircraft
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8413 50 69 − − − − Other:

ex 8413 50 69 − − − − − Other than piston-membrane of a capacity exceeding 15 
l/s and other than for use in civil aircraft

8413 50 80 − − − Other:

ex 8413 50 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 60 − Other rotary positive displacement pumps:

8413 60 20 − − Hydraulic units:

ex 8413 60 20 − − − Other than for use in civil aircraft

− − Other:

− − − Gear pumps:

8413 60 31 − − − − Hydraulic fluid power:

ex 8413 60 31 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 60 39 − − − − Other:

ex 8413 60 39 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − Vane pumps:

8413 60 61 − − − − Hydraulic fluid power:

ex 8413 60 61 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 60 69 − − − − Other:

ex 8413 60 69 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 60 70 − − − Screw pumps:

ex 8413 60 70 − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 60 80 − − − Other:

ex 8413 60 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 70 − Other centrifugal pumps:

− − Submersible pumps:

8413 70 21 − − − Single-stage

8413 70 29 − − − Multi-stage

8413 70 30 − − Glandless impeller pumps for heating systems and warm water 
supply

− − Other, with a discharge outlet diameter:

8413 70 35 − − − Not exceeding 15 mm:

ex 8413 70 35 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − Exceeding 15 mm:

8413 70 45 − − − − Channel impeller pumps and side channel pumps:
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ex 8413 70 45 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − − Radial flow pumps:

− − − − − Single-stage:

− − − − − − With single entry impeller:

8413 70 51 − − − − − − − Monobloc:

ex 8413 70 51 − − − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 70 59 − − − − − − − Other:

ex 8413 70 59 − − − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 70 65 − − − − − − With more than one entry impeller:

ex 8413 70 65 − − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 70 75 − − − − − Multi-stage:

ex 8413 70 75 − − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − − Other centrifugal pumps:

8413 70 81 − − − − − Single-stage:

ex 8413 70 81 − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8413 70 89 − − − − − Multi-stage:

ex 8413 70 89 − − − − − − Other than for use in civil aircraft

− Other pumps; liquid elevators:

8413 81 00 − − Pumps:

ex 8413 81 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8413 82 00 − − Liquid elevators

− Parts:

8413 91 00 − − Of pumps:

ex 8413 91 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8413 92 00 − − Of liquid elevators

8414 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; 
ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not 
fitted with filters:

8414 30 − Compressors of a kind used in refrigerating equipment:

8414 30 20 − − Of a power not exceeding 0,4 kW:

ex 8414 30 20 − − − Other than for use in civil aircraft

− − Of a power exceeding 0,4 kW:

8414 30 89 − − − Other:

ex 8414 30 89 − − − − Other than for use in civil aircraft
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8414 40 − Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing

− Fans:

8414 51 00 − − Table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-
contained electric motor of an output not exceeding 125 W:

ex 8414 51 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8414 59 − − Other:

8414 59 20 − − − Axial fans:

ex 8414 59 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 59 40 − − − Centrifugal fans:

ex 8414 59 40 − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 59 80 − − − Other:

ex 8414 59 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 60 00 − Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm

8414 80 − Other:

− − Turbo-compressors:

8414 80 11 − − − Single-stage:

ex 8414 80 11 − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 80 19 − − − Multi-stage:

ex 8414 80 19 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − Reciprocating displacement compressors, having a gauge 
pressure capacity of:

− − − Not exceeding 15 bar, giving a flow per hour:

8414 80 22 − − − − Not exceeding 60 m3

ex 8414 80 22 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 80 28 − − − − Exceeding 60 m3

ex 8414 80 28 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − Exceeding 15 bar, giving a flow per hour:

8414 80 51 − − − − Not exceeding 120 m3

ex 8414 80 51 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 80 59 − − − − Exceeding 120 m3

ex 8414 80 59 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − Rotary displacement compressors:

8414 80 73 − − − Single-shaft:

ex 8414 80 73 − − − − Other than for use in civil aircraft
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− − − Multi-shaft:

8414 80 75 − − − − Screw compressors:

ex 8414 80 75 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 80 78 − − − − Other:

ex 8414 80 78 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8414 80 80 − − Other:

ex 8414 80 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8416 Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; 
mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical 
ash dischargers and similar appliances:

8416 10 − Furnace burners for liquid fuel

8416 30 00 − Mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical 
ash dischargers and similar appliances

8417 Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, 
non-electric:

8417 20 − Bakery ovens, including biscuit ovens

8417 80 − Other:

8417 80 30

8417 80 50

8417 80 70

− − Ovens and furnaces for firing ceramic products

− − Ovens and furnaces for firing cement, glass or chemical 
products

− − Other 

ex 8417 80 80 − − − Other ovens for incineration of waste

8418 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, 
electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of 
heading 8415:

− Refrigerators, household type:

8418 21 − − Compression-type:

8418 21 10 − − − Of a capacity exceeding 340 litres

− − − Other:

− − − − Other, of a capacity:

8418 21 91 − − − − − Not exceeding 250 litres

8418 21 99 − − − − − Exceeding 250 litres but not exceeding 340 litres

8418 29 00 − − Other

ex 8418 29 00 − − − Other than absorption-type, electrical

8418 30 − Freezers of the chest type, not exceeding 800 litres capacity:

8418 30 20 − − Of a capacity not exceeding 400 litres:
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ex 8418 30 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 30 80 − − Of a capacity exceeding 400 litres but not exceeding 800 litres:

ex 8418 30 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 40 − Freezers of the upright type, not exceeding 900 litres capacity:

8418 40 20 − − Of a capacity not exceeding 250 litres:

ex 8418 40 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 40 80 − − Of a capacity exceeding 250 litres but not exceeding 900 litres:

ex 8418 40 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 50 − Other furniture (chests, cabinets, display counters, showcases and 
the like) for storage and display, incorporating refrigerating or 
freezing equipment:

− − Refrigerated showcases and counters (incorporating a 
refrigerating unit or evaporator):

8418 50 19 − − − Other

− − Other refrigerating furniture:

8418 50 91 − − − For deep-freezing, other than that of subheadings 8418 30 and 
8418 40

8418 50 99 − − − Other

− Other refrigerating or freezing equipment; heat pumps:

8418 61 00 − − Heat pumps other than air conditioning machines of heading 
8415:

ex 8418 61 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 69 00 − − Other:

ex 8418 69 00 − − − Other than absorption heat pumps for use in civil aircraft and 
other for use in civil aircraft

− Parts:

8418 91 00 − − Furniture designed to receive refrigerating or freezing 
equipment

8419 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not 
electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment 
of heading 8514), for the treatment of materials by a process 
involving a change of temperature such as heating, cooking, 
roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, 
drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than 
machinery or plant of a kind used for domestic purposes; 
instantaneous or storage water heaters, non-electric:

− Instantaneous or storage water heaters, non-electric:

8419 11 00 − − Instantaneous gas water heaters
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8419 19 00 − − Other

− Dryers:

8419 31 00 − − For agricultural products

8419 39 − − Other

− Other machinery, plant and equipment:

8419 81 − − For making hot drinks or for cooking or heating food:

8419 81 20 − − − Percolators and other appliances for making coffee and other 
hot drinks:

ex 8419 81 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8419 81 80 − − − Other:

ex 8419 81 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8421 Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying 
machinery and apparatus, for liquids or gases:

− Filtering or purifying machinery and apparatus for gases:

8421 39 − − Other:

8421 39 20 − − − Machinery and apparatus for filtering or purifying air:

ex 8421 39 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − Machinery and apparatus for filtering or purifying other gases:

8421 39 40 − − − − By a liquid process:

ex 8421 39 40 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8421 39 90 − − − − Other:

ex 8421 39 90 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8422 Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or 
other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling 
bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for 
capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or 
wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); 
machinery for aerating beverages:

− Dishwashing machines:

8422 11 00 − − Of the household type

8422 19 00 − − Other

8423 Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or 
better), including weight-operated counting or checking machines; 
weighing machine weights of all kinds:

8423 10 − Personal weighing machines, including baby scales; household 
scales
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8423 30 00 − Constant weight scales and scales for discharging a predetermined 
weight of material into a bag or container, including hopper scales

− Other weighing machinery:

8423 81 − − Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg

8423 82 − − Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not 
exceeding 5 000 kg

8423 89 00 − − Other

8424 Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for 
projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire 
extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar 
appliances; steam or sandblasting machines and similar jet 
projecting machines:

8424 10 − Fire extinguishers, whether or not charged:

8424 10 20 − − Of a weight not exceeding 21 kg:

ex 8424 10 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8424 10 80 − − Other:

ex 8424 10 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8425 Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and 
capstans; jacks:

− Other winches; capstans:

8425 31 00 − − Powered by electric motor:

ex 8425 31 00 − − − Other than for use in civil aircraft and other than pithead 
winding gear, winches specially designed for use underground

8425 39 − − Other:

8425 39 30 − − − Powered by internal combustion piston engines:

ex 8425 39 30 − − − − Other than for use in civil aircraft and other than pithead 
winding gear, winches specially designed for use underground

8425 39 90 − − − Other:

ex 8425 39 90 − − − − Other than for use in civil aircraft and other than pithead 
winding gear, winches specially designed for use underground

− Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles:

8425 41 00 − − Built-in jacking systems of a type used in garages

8425 42 00 − − Other jacks and hoists, hydraulic:

ex 8425 42 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8425 49 00 − − Other:

ex 8425 49 00 − − − Other than for use in civil aircraft
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8426 Ships’ derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting 
frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane:

− Other machinery, self-propelled:

8426 41 00 − − On tyres

8426 49 00 − − Other

− Other machinery:

8426 91 − − Designed for mounting on road vehicles

8426 99 00

еx 8426 99 00

− − Other

− − − Other than for use in civil aircraft

8428 Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for 
example, lifts, escalators, conveyors, teleferics):

8428 20 − Pneumatic elevators and conveyors:

8428 20 30 --Specially designed for use in agriculture

--Other:

8428 20 91 ---For bulk materials 

8428 20 98 ---Other

еx 8428 20 98 ---- Other than for use in civil aircraft

− Other continuous-action elevators and conveyors, for goods or 
materials:

8428 33 00 − − Other, belt type:

ex 8428 33 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8428 39 − − Other:

8428 39 20 − − − Roller conveyors:

ex 8428 39 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8428 39 90 − − − Other:

ex 8428 39 90 − − − − Other than for use in civil aircraft

8428 90 − Other machinery:

8428 90 30 − − Rolling-mill machinery; roller tables for feeding and removing 
products; tilters and manipulators for ingots, balls, bars and slabs

− − Other:

− − − Loaders specially designed for use in agriculture:

8428 90 71 − − − − Designed for attachment to agricultural tractors

8428 90 79 − − − − Other

− − − Other:

8428 90 91 − − − − Mechanical loaders for bulk material
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8428 90 95 − − − − Other:

ex 8428 90 95 − − − − − Other than mine wagon pushers, locomotive or wagon 
traversers, wagon tippers and similar railway wagon handling 
equipment

8429 Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, 
mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines 
and roadrollers:

− Bulldozers and angledozers:

8429 11 00 − − Track laying:

ex 8429 11 00 − − − Of an output of less than 250 kW

8429 19 00 − − Other

8429 40 − Tamping machines and roadrollers

− Mechanical shovels, excavators and shovel loaders:

8429 51 − − Front-end shovel loaders:

− − − Other:

8429 51 91 − − − − Crawler shovel loaders

8429 51 99 − − − − Other

8429 52 − − Machinery with a 360° revolving superstructure

8429 59 00 − − Other

8433 Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; 
grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, 
fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 
8437:

− Mowers for lawns, parks or sports grounds:

8433 11 − − Powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane

8433 19 − − Other

8433 20 − Other mowers, including cutter bars for tractor mounting

8433 30 00 − Other haymaking machinery

8433 40 − Straw or fodder balers, including pick-up balers

− Other harvesting machinery; threshing machinery:

8433 51 00

ex 8433 51 00

− − Combine harvester-threshers

− − − Other than for industrial mounting, disassembled

8433 52 00 − − Other threshing machinery

8433 53 − − Root or tuber harvesting machines:

8433 53 30 − − − Beet-topping machines and beet harvesters

8433 59 − − Other:
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− − − Forage harvesters:

8433 59 11 − − − − Self-propelled

8433 59 19 − − − − Other

8433 60 00 − Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other 
agricultural produce

8435 Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of 
wine, cider, fruit juices or similar beverages:

8435 10 00 − Machinery

8436 Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-
keeping machinery, including germination plant fitted with 
mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders

8437 Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried 
leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or 
for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other 
than farm-type machinery:

8437 10 00 − Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried 
leguminous vegetables

8437 80 00 − Other machinery

8438 Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for 
the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than 
machinery for the extraction or preparation of animal or fixed 
vegetable fats or oils

8450 Household or laundry-type washing machines, including machines 
which both wash and dry:

− Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg:

8450 11 − − Fully-automatic machines:

8450 11 90 − − − Each of a dry linen capacity exceeding 6 kg but not exceeding 
10 kg

8450 12 00 − − Other machines, with built-in centrifugal drier

8450 19 00 − − Other

8451 Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, 
cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing 
presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or 
impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles and 
machines for applying the paste to the base fabric or other support 
used in the manufacture of floor coverings such as linoleum; 
machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile 
fabrics:

− Drying machines:

8451 21 − − Each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg
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8451 29 00 − − Other

8456 Machine tools for working any material by removal of material, by 
laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, 
electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes:

8456 10 00 − Operated by laser or other light or photon beam processes:

ex 8456 10 00 − − Other than of a kind used in the manufacture of semiconductor 
wafers or devices

8456 20 00 − Operated by ultrasonic processes

8456 30 − Operated by electrodischarge processes

8456 90 00 − Other

8457 Machining centres, unit construction machines (single station) and 
multi-station transfer machines, for working metal

8458 Lathes (including turning centres) for removing metal

8459 Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, 
boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than 
lathes (including turning centres) of heading 8458

8460 Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, 
polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of 
grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear 
cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461 Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, 
gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other 
machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere 
specified or included

8462 Machine tools (including presses) for working metal by forging, 
hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for 
working metal by bending, folding, straightening, flattening, 
shearing, punching or notching; presses for working metal or metal 
carbides, not specified above

8463 Other machine tools for working metal or cermets, without 
removing material:

8463 10 − Drawbenches for bars, tubes, profiles, wire or the like:

8463 10 90 − − Other

8463 20 00 − Thread-rolling machines

8463 30 00 − Machines for working wire

8463 90 00 − Other

8468 Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether 
or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-
operated surface tempering machines and appliances
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8474 Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, 
grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral 
substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for 
agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic 
paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral 
products in powder or paste form; machines for forming foundry 
moulds of sand:

− Mixing or kneading machines:

8474 32 00 − − Machines for mixing mineral substances with bitumen

8474 39 − − Other

8474 80 − Other machinery

8479 Machines and mechanical appliances having individual functions, 
not specified or included elsewhere in this Chapter:

− Other machines and mechanical appliances:

8479 82 00 − − Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, 
homogenising, emulsifying or stirring machines

8479 89 − − Other:

8479 89 60 − − − Central greasing systems

8481 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, 
tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and 
thermostatically controlled valves:

8481 80 − Other appliances:

− − Taps, cocks and valves for sinks, washbasins, bidets, water 
cisterns, baths and similar fixtures:

8481 80 11 − − − Mixing valves

8481 80 19 − − − Other

− − Central heating radiator valves:

8481 80 31 − − − Thermostatic valves

8481 80 39 − − − Other

8481 80 40 − − Valves for pneumatic tyres and inner tubes

− − Other:

− − − Process control valves:

8481 80 59 − − − − Other

− − − Other:

− − − − Gate valves:

8481 80 61 − − − − − Of cast iron

8481 80 63 − − − − − Of steel
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8481 80 69 − − − − − Other

− − − − Globe valves:

8481 80 71 − − − − − Of cast iron

8481 80 73 − − − − − Of steel

8481 80 79 − − − − − Other

8481 80 85 − − − − Butterfly valves

8481 80 87 − − − − Diaphragm valves

8481 90 00 − Parts

8482 Ball or roller bearings:

8482 10 − Ball bearings:

8482 10 90 − − Other

8483 Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and 
cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; 
ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including 
torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; 
clutches and shaft couplings (including universal joints):

8483 10 − Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and 
cranks:

− − Cranks and crank shafts:

8483 10 21 − − − Of cast iron or cast steel:

ex 8483 10 21 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 10 25 − − − Of open-die forged steel:

ex 8483 10 25 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 10 29 − − − Other:

ex 8483 10 29 − − − − Other than for use in civil aircraft

8483 10 50 − − Articulated shafts:

ex 8483 10 50 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 30 − Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain 
shaft bearings:

8483 30 80 − − Plain shaft bearings:

ex 8483 30 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 40 − Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and 
other transmission elements presented separately; ball or roller 
screws; gear boxes and other speed changers, including torque 
converters:

8483 40 30 − − Ball or roller screws:
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ex 8483 40 30 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 40 90 − − Other:

ex 8483 40 90 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 60 − Clutches and shaft couplings (including universal joints):

8483 60 20 − − Of cast iron or cast steel:

ex 8483 60 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8483 60 80 − − Other:

ex 8483 60 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8486 Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the 
manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor 
devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; 
machines and apparatus specified in note 9(C) to this Chapter; parts 
and accessories:

8486 30 − Machines and apparatus for the manufacture of flat panel displays:

8486 30 30 − − Apparatus for dry-etching patterns on liquid crystal devices 
(LCD) substrates

8501 Electric motors and generators (excluding generating sets):

8501 10 − Motors of an output not exceeding 37,5 W

8501 20 00 − Universal AC/DC motors of an output exceeding 37,5 W:

ex 8501 20 00 − − Other than of an output exceeding 735 W but not exceeding 150 
kW for use in civil aircraft

− Other DC motors; DC generators:

8501 31 00 − − Of an output not exceeding 750 W:

ex 8501 31 00 − − − Other than motors of an output exceeding 735 W, DC 
generators, for use in civil aircraft

8501 32 − − Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW:

8501 32 20 − − − Of an output exceeding 750 W but not exceeding 7,5 kW:

ex 8501 32 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8501 32 80 − − − Of an output exceeding 7,5 kW but not exceeding 75 kW:

ex 8501 32 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8501 33 00 − − Of an output exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW:

ex 8501 33 00 − − − Other than motors of an output not exceeding 150 kW and 
generators for use in civil aircraft

8501 34 − − Of an output exceeding 375 kW:

8501 34 50 − − − Traction motors

− − − Other, of an output:
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8501 34 92 − − − − Exceeding 375 kW but not exceeding 750 kW:

ex 8501 34 92 − − − − − Other than generators for use in civil aircraft

8501 34 98 − − − − Exceeding 750 kW:

ex 8501 34 98 − − − − − Other than generators for use in civil aircraft

− Other AC motors, multi-phase:

8501 53 − − Of an output exceeding 75 kW:

− − − Other, of an output:

8501 53 94 − − − − Exceeding 375 kW but not exceeding 750 kW

8501 53 99 − − − − Exceeding 750 kW

− AC generators (alternators):

8501 62 00 − − Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA:

ex 8501 62 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8501 63 00 − − Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA:

ex 8501 63 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8501 64 00 − − Of an output exceeding 750 kVA

8502 Electric generating sets and rotary converters:

− Generating sets with compression-ignition internal combustion 
piston engines (diesel or semi-diesel engines):

8502 11 − − Of an output not exceeding 75 kVA:

8502 11 20 − − − Of an output not exceeding 7,5 kVA:

ex 8502 11 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 11 80 − − − Of an output exceeding 7,5 kVA but not exceeding 75 kVA:

ex 8502 11 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 12 00 − − Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA:

ex 8502 12 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8502 13 − − Of an output exceeding 375 kVA:

8502 13 20 − − − Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA:

ex 8502 13 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 13 40 − − − Of an output exceeding 750 kVA but not exceeding 2 000 
kVA:

ex 8502 13 40 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 13 80 − − − Of an output exceeding 2 000 kVA:

ex 8502 13 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 20 − Generating sets with spark-ignition internal combustion piston 
engines:
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8502 20 20 − − Of an output not exceeding 7,5 kVA:

ex 8502 20 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8502 20 40 − − Of an output exceeding 7,5 kVA but not exceeding 375 kVA:

ex 8502 20 40 − − − Other than for use in civil aircraft

8502 20 60 − − Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA:

ex 8502 20 60 − − − Other than for use in civil aircraft

8502 20 80 − − Of an output exceeding 750 kVA:

ex 8502 20 80 − − − Other than for use in civil aircraft

− Other generating sets:

8502 39 − − Other:

8502 39 20 − − − Turbo-generators:

ex 8502 39 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 39 80 − − − Other:

ex 8502 39 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8502 40 00 − Electric rotary converters:

ex 8502 40 00 − − Other than for use in civil aircraft

8504 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) 
and inductors:

8504 10 − Ballasts for discharge lamps or tubes:

8504 10 20 − − Inductors, whether or not connected with a capacitor:

ex 8504 10 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8504 10 80 − − Other:

ex 8504 10 80 − − − Other than for use in civil aircraft

− Other transformers:

8504 31 − − Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA:

− − − Measuring transformers:

8504 31 21 − − − − For voltage measurement:

ex 8504 31 21 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 31 29 − − − − Other:

ex 8504 31 29 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 31 80 − − − Other:

ex 8504 31 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 34 00 − − Having a power handling capacity exceeding 500 kVA

8504 40 − Static converters:
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− − Other:

8504 40 40 − − − Polycrystalline semiconductor rectifiers:

ex 8504 40 40 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − Other:

− − − − Other:

− − − − − Inverters:

8504 40 84 − − − − − − Having a power handling capacity not exceeding 7,5 
kVA:

ex 8504 40 84 − − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 50 − Other inductors:

8504 50 95 − − Other:

ex 8504 50 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8505 Electromagnets; permanent magnets and articles intended to become 
permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or 
permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; 
electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic 
lifting heads:

8505 20 00 − Electromagnetic couplings, clutches and brakes

8505 90 − Other, including parts:

8505 90 30 − − Electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and 
similar holding devices

8505 90 90 − − Parts

8506 Primary cells and primary batteries:

8506 10 − Manganese dioxide:

− − Alkaline:

8506 10 11 − − − Cylindrical cells

8507 Electric accumulators, including separators therefor, whether or not 
rectangular (including square):

8507 10 − Lead-acid, of a kind used for starting piston engines:

− − Of a weight not exceeding 5 kg:

8507 10 41 − − − Working with liquid electrolyte:

ex 8507 10 41 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 10 49 − − − Other:

ex 8507 10 49 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − Of a weight exceeding 5 kg:

8507 10 92 − − − Working with liquid electrolyte:
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ex 8507 10 92 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 10 98 − − − Other:

ex 8507 10 98 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 20 − Other lead-acid accumulators:

− − Traction accumulators:

8507 20 41 − − − Working with liquid electrolyte:

ex 8507 20 41 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 20 49 − − − Other:

ex 8507 20 49 − − − − Other than for use in civil aircraft

− − Other:

8507 20 92 − − − Working with liquid electrolyte:

ex 8507 20 92 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 20 98 − − − Other:

ex 8507 20 98 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 30 − Nickel-cadmium:

8507 30 20 − − Hermetically sealed:

ex 8507 30 20 − − − Other than for use in civil aircraft

− − Other:

8507 30 81 − − − Traction accumulators:

ex 8507 30 81 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 30 89 − − − Other:

ex 8507 30 89 − − − − Other than for use in civil aircraft

8507 40 00 − Nickel-iron:

ex 8507 40 00 − − Other than for use in civil aircraft

8507 80 − Other accumulators:

8507 80 20 − − Nickel-hydride:

ex 8507 80 20 − − − Other than for use in civil aircraft

8507 80 30 − − Lithium-ion:

ex 8507 80 30 − − − Other than for use in civil aircraft

8507 80 80 − − Other:

ex 8507 80 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8507 90 − Parts:

8507 90 20 − − Plates for accumulators:

ex 8507 90 20 − − − Other than for use in civil aircraft
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8507 90 30 − − Separators:

ex 8507 90 30 − − − Other than for use in civil aircraft

8507 90 90 − − Other:

ex 8507 90 90 − − − Other than for use in civil aircraft

8514 Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those 
functioning by induction or dielectric loss); other industrial or 
laboratory equipment for the heat treatment of materials by 
induction or dielectric loss:

8514 10 -Resistance heated furnaces and ovens:

8514 20 -Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss:

8514 40 00 -Other equipment for the heat treatment of materials by induction or 
dielectric loss

8516 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion 
heaters; electric space-heating apparatus and soil-heating apparatus; 
electrothermic hairdressing apparatus (for example, hairdryers, hair 
curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing 
irons; other electrothermic appliances of a kind used for domestic 
purposes; electric heating resistors, other than those of heading 
8545:

8516 60 − Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings; grillers and 
roasters:

8516 60 10 − − Cookers (incorporating at least an oven and a hob)

8516 80 − Electric heating resistors:

8516 80 20 − − Assembled with an insulated former:

ex 8516 80 20 − − − Other than assembled only with a simple insulated former and 
electrical connections, used for antiicing or de-icing, for use in civil 
aircraft

8516 80 80 − − Other:

ex 8516 80 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8516 90 00 − Parts

8517 Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 
other wireless networks; other apparatus for the transmission or 
reception of voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a local or
wide area network), other than transmission or reception apparatus 
of heading 8443, 8525, 8527 or 8528:

− Other apparatus for transmission or reception of voice, images or 
other data, including apparatus for communication in a wired or 
wireless network (such as a local or wide area network):
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8517 62 00 − − Machines for the reception, conversion and transmission or 
regeneration of voice, images or other data, including switching and 
routing apparatus:

ex 8517 62 00 − − − Telephonic or telegraphic switching apparatus

8518 Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not 
mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or 
not combined with a microphone, and sets consisting of a 
microphone and one or more loudspeakers; audiofrequency electric 
amplifiers; electric sound amplifier sets:

− Loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures:

8518 21 00 − − Single loudspeakers, mounted in their enclosures:

ex 8518 21 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8518 22 00 − − Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure:

ex 8518 22 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8518 29 − − Other:

8518 29 95 − − − Other:

ex 8518 29 95 − − − − Other than for use in civil aircraft

8525 Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether 
or not incorporating reception apparatus or sound recording or 
reproducing apparatus; television cameras; digital cameras and 
video camera recorders:

8525 60 00 − Transmission apparatus incorporating reception apparatus

ex 8525 60 00 --Other than for use in civil aircraft

8528 Monitors and projectors, not incorporating television reception 
apparatus; reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording 
or reproducing apparatus:

− Reception apparatus for television, whether or not incorporating 
radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing 
apparatus:

8528 72 − − Other, colour:

− − − Other:

− − − − With integral tube:

− − − − − With a screen width/height ratio less than 1,5, with a 
diagonal measurement of the screen:

8528 72 35 − − − − − − Exceeding 52 cm but not exceeding 72 cm
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8535 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or 
for making connections to or in electrical circuits (for example, 
switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge 
suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a 
voltage exceeding 1 000 V:

8535 10 00 − Fuses

− Automatic circuit breakers:

8535 21 00 − − For a voltage of less than 72,5 kV

8535 29 00 − − Other

8535 30 − Isolating switches and make-and-break switches:

8535 90 00 − Other

8536 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or 
for making connections to or in electrical circuits (for example, 
switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp 
holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not 
exceeding 1 000 V; connectors for optical fibres, optical fibre 
bundles or cables:

8536 10 − Fuses

8536 20 − Automatic circuit breakers

8536 30 − Other apparatus for protecting electrical circuits

− Lamp holders, plugs and sockets:

8536 61 − − Lamp holders

8536 70 − Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables

8536 90 − Other apparatus:

8536 90 01 − − Prefabricated elements for electrical circuits

8536 90 85 − − Other

8537 Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped 
with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric 
control or the distribution of electricity, including those 
incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical 
control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517

8539 Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp 
units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps:

8539 10 00 − Sealed beam lamp units:

ex 8539 10 00 − − Other than for use in civil aircraft

− Discharge lamps, other than ultraviolet lamps:

8539 32 − − Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps

8539 39 00 − − Other
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− Ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps:

8539 41 00 − − Arc lamps

8539 49 − − Other:

8539 49 10 − − − Ultraviolet lamps

8539 90 − Parts:

8539 90 10 − − Lamp bases

8540 Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for 
example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury 
arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera 
tubes):

8540 20 − Television camera tubes; image converters and intensifiers; other 
photocathode tubes:

8540 20 80 − − Other

8540 40 00 − Data/graphic display tubes, colour, with a phosphor dot screen 
pitch smaller than 0,4 mm

8540 50 00 − Data/graphic display tubes, black and white or other monochrome

8540 60 00 − Other cathode ray tubes

− Microwave tubes (for example, magnetrons, klystrons, travelling 
wave tubes, carcinotrons), excluding grid-controlled tubes:

8540 71 00 − − Magnetrons

8540 72 00 − − Klystrons

8540 79 00 − − Other

− Other valves and tubes:

8540 81 00 − − Receiver or amplifier valves and tubes

8540 89 00 − − Other

8544 Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including 
coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not 
fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually 
sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors 
or fitted with connectors:

− Winding wire:

8544 11 − − Of copper

8544 19 − − Other

8544 70 00 − Optical fibre cables

8546 Electrical insulators of any material
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8605 00 00 Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage 
vans, post office coaches and other special purpose railway or 
tramway coaches, not selfpropelled (excluding those of heading 
8604)

8606 Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled:

8606 10 00 − Tank wagons and the like

8606 30 00 − Self-discharging vans and wagons, other than those of subheading 
8606 10

− Other:

8606 91 − − Covered and closed:

8606 91 80 − − − Other:

ex 8606 91 80 − − − − Insulated or refrigerated vans and wagons, other than those 
of subheading 8606 10

8606 99 00 − − Other

8701 Tractors (other than tractors of heading 8709):

8701 20 − Road tractors for semi-trailers:

8701 20 10 − − New

8701 90 − Other:

− − Agricultural tractors (excluding pedestrian-controlled tractors) 
and forestry tractors, wheeled:

− − − New, of an engine power:

8701 90 35 − − − − Exceeding 75 kW but not exceeding 90 kW

8703 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons (other than those of heading 8702), including 
station wagons and racing cars:

− Other vehicles, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine:

8703 21 − − Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cm3:

8703 21 10 − − − New:

ex 8703 21 10 − − − − Other than of the second degree of disassemble

8703 22 − − Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cm3 but not exceeding 1 
500 cm3:

8703 22 10 − − − New:

ex 8703 22 10 − − − − Other than of second degree of disassemble

8703 22 90 − − − Used

8703 23 − − Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cm3 but not exceeding 3 
000 cm3:
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− − − New:

8703 23 11 − − − − Motor caravans

8703 23 19 − − − − Other:

ex 8703 23 19 − − − − − Of the first degree of disassemble

ex 8703 23 19 − − − − − Other than of first or second degree of disassemble

8703 23 90 − − − Used

8703 24 − − Of a cylinder capacity exceeding 3 000 cm3:

8703 24 10 − − − New:

ex 8703 24 10 − − − − Of the first degree of disassemble

− Other vehicles, with compression-ignition internal combustion 
piston engine (diesel or semi-diesel):

8703 31 − − Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cm3:

8703 31 10 − − − New:

ex 8703 31 10 − − − − Of the first degree of disassemble

8703 32 − − Of a cylinder capacity exceeding 1 500 cm3 but not exceeding 2 
500 cm3:

− − − New:

8703 32 11 − − − − Motor caravans

8703 32 19 − − − − Other:

ex 8703 32 19 − − − − − Other than of second degree of disassemble

8703 32 90 − − − Used

8703 33 − − Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3:

− − − New:

8703 33 11 − − − − Motor caravans

8703 33 19 − − − − Other:

ex 8703 33 19 − − − − − Of the first degree of disassemble

8704 Motor vehicles for the transport of goods:

− Other, with compression-ignition internal combustion piston 
engine (diesel or semidiesel):

8704 21 − − Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tonnes:

8704 21 10 − − − Specially designed for the transport of highly radioactive 
materials (Euratom)

− − − Other:

− − − − With engines of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3:

8704 21 31 − − − − − New:
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ex 8704 21 31 − − − − − − Of the first degree of disassemble

− − − − With engines of a cylinder capacity not exceeding 2 500 
cm3:

8704 21 91 − − − − − New:

ex 8704 21 91 − − − − − − Of the first degree of disassemble

8704 22 − − Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes but not exceeding 
20 tonnes:

8704 22 10 − − − Specially designed for the transport of highly radioactive 
materials (Euratom)

− − − Other:

8704 22 91 − − − − New:

ex 8704 22 91 − − − − − Of the first degree of disassemble

8704 23 − − Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes:

8704 23 10 − − − Specially designed for the transport of highly radioactive 
materials (Euratom)

− − − Other:

8704 23 91 − − − − New:

ex 8704 23 91 − − − − − Of the first degree of disassemble

− Other, with spark-ignition internal combustion piston engine:

8704 31 − − Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tonnes:

8704 31 10 − − − Specially designed for the transport of highly radioactive 
materials (Euratom)

− − − Other:

− − − − With engines of a cylinder capacity exceeding 2 800 cm3:

8704 31 31 − − − − − New:

ex 8704 31 31 − − − − − − Of the first degree of disassemble

− − − − With engines of a cylinder capacity not exceeding 2 800 
cm3:

8704 31 91 − − − − − New:

ex 8704 31 91 − − − − − − Of the first degree of disassemble

8704 32 − − Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes:

8704 32 10 − − − Specially designed for the transport of highly radioactive 
materials (Euratom)

− − − Other:

8704 32 91 − − − − New:

ex 8704 32 91 − − − − − Of the first degree of disassemble
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8706 00 Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 
to 8705

8707 Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 
8705:

8707 10 − For the vehicles of heading 8703:

8707 10 10 − − For industrial assembly purposes

8710 00 00 Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or 
not fitted with weapons, and parts of such vehicles

8711 Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary 
motor, with or without side-cars; side-cars:

8711 10 00 − With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity not exceeding 50 cm3

8711 50 00 − With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder 
capacity exceeding 800 cm3

8711 90 00 − Other

8714 Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713:

− Of motorcycles (including mopeds):

8714 11 00 − − Saddles

8714 19 00 − − Other

− Other:

8714 91 − − Frames and forks, and parts thereof

8714 92 − − Wheel rims and spokes

8714 93 − − Hubs, other than coaster braking hubs and hub brakes, and free-
wheel sprocketwheels

8714 94 − − Brakes, including coaster braking hubs and hub brakes, and 
parts thereof

8714 95 00 − − Saddles

8714 96 − − Pedals and crank-gear, and parts thereof

8714 99 − − Other

8716 Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically 
propelled; parts thereof:

8716 10 − Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or 
camping

8716 20 00 − Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for 
agricultural purposes

− Other trailers and semi-trailers for the transport of goods:

8716 31 00 − − Tanker trailers and tanker semi-trailers



- - 138 - -

Tariff Code Description of Products

8716 39 − − Other:

8716 39 10 − − − Specially designed for the transport of highly radioactive 
materials (Euratom)

− − − Other:

− − − − New:

8716 39 30 − − − − − Semi-trailers

− − − − − Other:

8716 39 51 − − − − − − With a single axle

8716 39 80 − − − − Used

8716 40 00 − Other trailers and semi-trailers

8716 80 00 − Other vehicles

8716 90 − Parts

9003 Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts 
thereof:

− Frames and mountings:

9003 19 − − Of other materials:

9003 19 10 − − − Of precious metal or of rolled precious metal

9004 Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other:

9004 10 − Sunglasses

9028 Gas, liquid or electricity supply or production meters, including 
calibrating meters therefor:

9028 10 00 − Gas meters

9028 20 00 − Liquid meters

9028 30 − Electricity meters

9028 90 − Parts and accessories:

9028 90 10 − − For electricity meters

9101 Wristwatches, pocket-watches and other watches, including 
stopwatches, with case of precious metal or of metal clad with 
precious metal

9102 Wristwatches, pocket-watches and other watches, including 
stopwatches, other than those of heading 9101

9103 Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104

9105 Other clocks

9113 Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof

9401 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible 
into beds, and parts thereof:
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9401 20 00 − Seats of a kind used for motor vehicles

9401 30 − Swivel seats with variable height adjustment:

9401 30 10 − − Upholstered, with backrest and fitted with castors or glides

9401 80 00 − Other seats

9401 90 − Parts:

9401 90 10 − − Of seats of a kind used for aircraft

− − Other:

9401 90 80 − − − Other

9403 Other furniture and parts thereof:

9403 10 − Metal furniture of a kind used in offices

9403 20 − Other metal furniture:

9403 20 20 − − Beds:

ex 9403 20 20 − − − Other than for use in civil aircraft

9403 20 80 − − Other:

ex 9403 20 80 − − − Other than for use in civil aircraft

9403 70 00 − Furniture of plastics:

ex 9403 70 00 − − Other than for use in civil aircraft

− Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or 
similar materials:

9403 81 00 − − Of bamboo or rattan

9403 89 00 − − Other

9403 90 − Parts:

9403 90 10 − − Of metal

9404 Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for 
example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and 
pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any 
material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered:

9404 10 00 − Mattress supports

− Mattresses:

9404 21 − − Of cellular rubber or plastics, whether or not covered

9404 30 00 − Sleeping bags

9404 90 − Other

9405 Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and 
parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, 
illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed 
light source, and parts thereof not elsewhere specified or included:
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9405 10 − Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, 
excluding those of a kind used for lighting public open spaces or 
thoroughfares:

− − Of plastics:

9405 10 21 − − − Of a kind used with filament lamps

9405 10 28 − − − Other:

ex 9405 10 28 − − − − Other than for use in civil aircraft

9405 10 30 − − Of ceramic materials

9405 10 50 − − Of glass

− − Of other materials:

9405 10 91 − − − Of a kind used with filament lamps

9405 10 98 − − − Other:

ex 9405 10 98 − − − − Other than for use in civil aircraft

9405 20 − Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps

9405 30 00 − Lighting sets of a kind used for Christmas trees

9405 40 − Other electric lamps and lighting fittings

9405 50 00 − Non-electrical lamps and lighting fittings

9405 60 − Illuminated signs, illuminated nameplates and the like:

9405 60 20 − − Of plastics:

ex 9405 60 20 − − − Other than for use in civil aircraft

− Parts:

9405 91 − − Of glass

9405 92 00 − − Of plastics:

ex 9405 92 00 − − − Other than for use in civil aircraft

9406 00 Prefabricated buildings:

− Other:

− − Of iron or steel:

9406 00 38 − − − Other

9406 00 80 − − Of other materials

9503 00 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' 
carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar 
recreational models, working or not; puzzles of all kinds:

9503 00 10 − Tricycles, scooters, pedal cars and similar toys; dolls’ carriages:

ex 9503 00 10 − − Other than dolls’ carriages



- - 141 - -

Tariff Code Description of Products

− Dolls representing only human beings and parts and accessories 
thereof:

9503 00 21 − − Dolls

9503 00 29 − − Parts and accessories

9503 00 30 − Electric trains, including tracks, signals and other accessories 
therefor; reduced-size (scale) model assembly kits

− Other construction sets and constructional toys:

9503 00 35 − − Of plastics

9503 00 39 − − Of other materials:

ex 9503 00 39 − − − Other than of wood

− Toys representing animals or non-human creatures:

9503 00 41 − − Stuffed

9503 00 49 − − Other:

ex 9503 00 49 − − − Other than of wood

9503 00 55 − Toy musical instruments and apparatus

− Puzzles:

9503 00 69 − − Other

9503 00 70 − Other toys, put up in sets or outfits

− Other toys and models, incorporating a motor:

9503 00 75 − − Of plastics

9503 00 79 − − Of other materials

− Other:

9503 00 81 − − Toy weapons

9503 00 85 − − Die-cast miniature models of metal

− − Other:

9503 00 95 − − − Of plastics

9503 00 99 − − − Other

9504 Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, 
billiards, special tables for casino games and automatic bowling 
alley equipment:

9504 10 00 − Video games of a kind used with a television receiver

9504 20 − Articles and accessories for billiards of all kinds:

9504 20 90 − − Other

9504 30 − Other games, operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or 
by other means of payment, other than bowling alley equipment
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9504 40 00 − Playing cards

9504 90 − Other

9505 Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring 
tricks and novelty jokes

9507 Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing 
nets, butterfly nets and similar nets; decoy ‘birds’(other than those 
of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites:

9507 10 00 − Fishing rods

9507 20 − Fish-hooks, whether or not snelled

9507 90 00 − Other

9508 Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground 
amusements; travelling circuses and travelling menageries; 
travelling theatres

9603 Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, 
appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, 
not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for 
broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other 
than roller squeegees):

− Toothbrushes, shaving brushes, hair brushes, nail brushes, eyelash 
brushes and other toilet brushes for use on the person, including 
such brushes constituting parts of appliances:

9603 21 00 − − Toothbrushes, including dental-plate brushes

9603 29 − − Other

9603 30 − Artists’ brushes, writing brushes and similar brushes for the 
application of cosmetics:

9603 30 90 − − Brushes for the application of cosmetics

9603 40 − Paint, distemper, varnish or similar brushes (other than brushes of 
subheading 9603 30); paint pads and rollers:

9603 50 00 − Other brushes constituting parts of machines, appliances or 
vehicles

9605 00 00 Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

9607 Slide fasteners and parts thereof:

− Slide fasteners:

9607 11 00 − − Fitted with chain scoops of base metal

9607 19 00 − − Other
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9608 Ballpoint pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and 
markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating 
stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and 
similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing 
articles, other than those of heading 9609

9610 00 00 Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not 
framed

9611 00 00 Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices 
for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; 
hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating 
such composing sticks

9612 Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for 
giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-
pads, whether or not inked, with or without boxes:

9612 10 − Ribbons

9613 Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or 
electrical, and parts thereof other than flints and wicks

9614 00 Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, 
and parts thereof

9615 Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, 
hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts 
thereof

9616 Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads 
therefor; powderpuffs and pads for the application of cosmetics or 
toilet preparations

9617 00 Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts 
thereof other than glass inners

9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other 
than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-
decorated manufactured articles; collages and similar decorative 
plaques

9702 00 00 Original engravings, prints and lithographs

9703 00 00 Original sculptures and statuary, in any material

9704 00 00 Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal 
stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than 
those of heading 4907

9705 00 00 Collections and collectors’ pieces of zoological, botanical, 
mineralogical, anatomical, historical, archaeological, 
palaeontological, ethnographic or numismatic interest

9706 00 00 Antiques of an age exceeding 100 years

_______________
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The customs duty rates for imports of products included in this Table shall be 
reduced as follows:

(a) on the date of entry into force of this Agreement, the import duty shall 
be reduced to 70 % of the basic duty;

(b) on 1 January 2011, the import duty shall be reduced to 55 % of the 
basic duty;

(c) on 1 January 2012, the import duty shall be reduced to 40 % of the 
basic duty;

(d) on 1 January 2013, the import duty shall be reduced to 20 % of the 
basic duty; and

(e) on 1 January 2014, the remaining import duties shall be abolished.

Tariff Code Description of Products

3006 Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter:

− Other:

3006 92 00 − − Waste pharmaceuticals

3303 00 Perfumes and toilet waters

3304 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the 
skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan 
preparations; manicure or pedicure preparations:

3304 10 00 − Lip make-up preparations

3304 20 00 − Eye make-up preparations

3304 30 00 − Manicure or pedicure preparations

− Other:

3304 91 00 − − Powders, whether or not compressed

3305 Preparations for use on the hair:

3305 20 00 − Preparations for permanent waving or straightening

3305 30 00 − Hair lacquers

3305 90 − Other
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3307 Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, 
bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or 
toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared 
room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant 
properties:

3307 10 00 − Pre-shave, shaving or aftershave preparations

3307 20 00 − Personal deodorants and antiperspirants

3307 30 00 − Perfumed bath salts and other bath preparations

− Preparations for perfuming or deodorising rooms, including 
odoriferous preparations used during religious rites:

3307 49 00 − − Other

3307 90 00 − Other

3401 Soap; organic surface-active products and preparations for use as 
soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether 
or not containing soap; organic surface-active products and 
preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and 
put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, 
wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with 
soap or detergent:

− Soap and organic surface-active products and preparations, in the 
form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, 
felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or 
detergent:

3401 11 00 − − For toilet use (including medicated products)

3401 19 00 − − Other

3402 Organic surface-active agents (other than soap); surface-active 
preparations, washing preparations (including auxiliary washing 
preparations) and cleaning preparations, whether or not containing 
soap, other than those of heading 3401:

3402 90 − Other:

3402 90 10 − − Surface-active preparations:

ex 3402 90 10 − − − Other than for flotation of ore (foamers)

3604 Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other 
pyrotechnic articles:

3604 10 00 − Fireworks

3825 Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere 
specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes 
specified in note 6 to this chapter:

3825 10 00 − Municipal waste

3825 20 00 − Sewage sludge
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3825 30 00 − Clinical waste

− Waste organic solvents:

3825 41 00 − − Halogenated

3825 49 00 − − Other

3825 50 00 − Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and 
anti-freeze fluids

− Other wastes from chemical or allied industries:

3825 61 00 − − Mainly containing organic constituents

3825 69 00 − − Other

3825 90 − Other:

3825 90 90 − − Other

3922 Baths, shower-baths, sinks, washbasins, bidets, lavatory pans, seats 
and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics

3923 Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; 
stoppers, lids, caps and other closures, of plastics:

3923 10 00 − Boxes, cases, crates and similar articles

− Sacks and bags (including cones):

3923 21 00 − − Of polymers of ethylene

3923 50 − Stoppers, lids, caps and other closures:

3923 50 90 − − Other

3924 Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or 
toilet articles, of plastics:

3924 10 00 − Tableware and kitchenware

3925 Builders’ ware of plastics, not elsewhere specified or included:

3925 20 00 − Doors, windows and their frames and thresholds for doors

3925 30 00 − Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles 
and parts thereof

3926 Other articles of plastics and articles of other materials of headings 
3901 to 3914:

3926 10 00 − Office or school supplies

3926 20 00 − Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, 
mittens and mitts)

4012 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, 
tyre treads and tyre flaps, of rubber:

− Retreaded tyres:
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4012 11 00 − − Of a kind used on motor cars (including station wagons and 
racing cars)

4012 12 00 − − Of a kind used on buses or lorries

4012 13 00 − − Of a kind used on aircraft:

ex 4012 13 00 − − − Other than for use on civil aircraft

4012 19 00 − − Other

4012 20 00 − Used pneumatic tyres:

ex 4012 20 00 − − Other than for use on civil aircraft

4012 90 − Other:

4013 Inner tubes, of rubber:

4013 10 − Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing 
cars), buses or lorries:

4013 10 10 − − Of the kind used on motor cars (including station wagons and 
racing cars)

4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber:

− Other:

4016 94 00 − − Boat or dock fenders, whether or not inflatable

4202 Trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school 
satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical 
instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; 
travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, 
rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, 
cigarette cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, 
jewellery boxes, powder boxes, cutlery cases and similar containers, 
of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile 
materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly 
covered with such materials or with paper

4205 00 Other articles of leather or of composition leather:

4205 00 90 − Other

4414 00 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar 
objects:

4414 00 90 − Of other wood

4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; 
cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of 
wood; pallet collars of wood

4417 00 00 Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, 
of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood

4418 Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood 
panels, assembled flooring panels, shingles and shakes:
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4418 10 − Windows, French windows and their frames

4418 20 − Doors and their frames and thresholds

4421 Other articles of wood:

4421 90 − Other:

4421 90 98 − − Other

4817 Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of 
paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing 
compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of 
paper stationery

4818 Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of 
cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in 
rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; 
handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, 
napkins for babies, tampons, bedsheets and similar household, 
sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing 
accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of 
cellulose fibres:

4818 20 − Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels

4819 Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, 
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, 
letter trays, and similar articles, of paper or paperboard, of a kind 
used in offices, shops or the like

4820 Registers, account books, notebooks, order books, receipt books, 
letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise 
books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file 
covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other 
articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or 
for collections and book covers, of paper or paperboard

4821 Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed:

4821 10 − Printed

4823 Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose 
fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, 
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres:

− Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard:

4823 61 00 − − Of bamboo

4823 69 − − Other

4823 90 − Other:

4823 90 40 − − Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes

4823 90 85 − − Other
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ex 4823 90 85 ---Other than floor coverings on a base of paper or of paperboard, 
whether or not cut to size

4909 00 00 Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal 
greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, 
with or without envelopes or trimmings:

ex 4909 00 00 − Other than printed or illustrated postcards

4910 00 00 Calendars of any kind, printed, including calendar blocks

4911 Other printed matter, including printed pictures and photographs:

4911 10 − Trade advertising material, commercial catalogues and the like

− Other:

4911 99 00 − − Other:

ex 4911 99 00 − − − Other than printed optical variable elements (holograms)

6401 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of 
plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor 
assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or 
similar processes:

− Other footwear:

6401 99 00 − − Other:

ex 6401 99 00 − − − Covering the knee

6402 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics:

6402 20 00 − Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by 
means of plugs

− Other footwear:

6402 91 − − Covering the ankle

6402 99 − − Other

6403 Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of leather:

6403 40 00 − Other footwear, incorporating a protective metal toecap

− Other footwear with outer soles of leather:

6403 51 − − Covering the ankle

6403 59 − − Other:

6403 59 05 − − − Made on a base or platform of wood, not having an inner sole

− Other footwear:

6403 91 − − Covering the ankle

6403 99 − − Other

6405 Other footwear
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6702 Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made 
of artificial flowers, foliage or fruit

6806 Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated 
vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded 
mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-
insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of 
heading 6811 or 6812 or of Chapter 69:

6806 10 00 − Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools (including 
intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls

6901 00 00 Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil 
meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar
siliceous earths

6902 Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic 
constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or 
similar siliceous earths:

6902 10 00 − Containing, by weight, singly or together, more than 50% of the 
elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3:

ex 6902 10 00 − − Other than blocks for the glass furnaces

6902 20 − Containing, by weight, more than 50% of alumina (Al2O3), of 
silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products

6902 20 10 --Containing, by weight,93 % or more of silica (SiO2)

--Other:

6902 20 91
---Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of 
alumina (Al2O3)

6902 20 99 ---Other: 

еx 6902 20 99 ----Other than blocks for the glass furnaces

6907 Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing

6908 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed 
ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing:

6908 10 − Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the 
largest surface area of which is capable of being enclosed in a square 
the side of which is less than 7 cm

6908 90 − Other:

− − Of common pottery:

6908 90 11 − − − Double tiles of the ‘Spaltplatten’ type

− − − Other, of a maximum thickness:

6908 90 21 − − − − Not exceeding 15 mm

6908 90 29 − − − − Exceeding 15 mm
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− − Other:

6908 90 31 − − − Double tiles of the ‘Spaltplatten’ type

− − − Other:

6908 90 51 − − − − With a face of not more than 90 cm2

− − − − Other:

6908 90 91 − − − − − Stoneware

6908 90 93 − − − − − Earthenware or fine pottery

6910 Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals, baths, bidets, water 
closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures

6911 Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, 
of porcelain or china:

6911 10 00 − Tableware and kitchenware

6914 Other ceramic articles:

6914 10 00 − Of porcelain or china

7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other 
containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of 
goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of 
glass:

7010 90 − Other:

7010 90 10 − − Preserving jars (sterilising jars)

− − Other:

7010 90 21 − − − Made from tubing of glass

− − − Other, of a nominal capacity of:

7010 90 31 − − − − 2,5 l or more

− − − − Less than 2,5 l:

− − − − − For beverages and foodstuffs:

− − − − − − Bottles:

− − − − − − − Of colourless glass, of a nominal capacity of:

7010 90 41 − − − − − − − − 1 l or more

7010 90 43 − − − − − − − − More than 0,33 l but less than 1 l

7010 90 47 − − − − − − − − Less than 0,15 l

− − − − − − − Of coloured glass, of a nominal capacity of:

7010 90 51 − − − − − − − − 1 l or more

7010 90 57 − − − − − − − − Less than 0,15 l

− − − − − − Other, of a nominal capacity of:
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7010 90 61 − − − − − − − 0,25 l or more

7010 90 67 − − − − − − − Less than 0,25 l

− − − − − For other products:

7010 90 91 − − − − − − Of colourless glass

7010 90 99 − − − − − − Of coloured glass

7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor 
decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 
7018)

7020 00 Other articles of glass:

− Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels:

7020 00 07 − − Unfinished

7020 00 08 − − Finished

7113 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal 
clad with precious metal

7114 Articles of goldsmiths’ or silversmiths’ wares and parts thereof, of 
precious metal or of metal clad with precious metal

7208 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm 
or more, hotrolled, not clad, plated or coated:

7208 10 00 − In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief:

ex 7208 10 00 − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

− Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled:

7208 25 00 − − Of a thickness of 4,75 mm or more

7208 26 00 − − Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm

7208 27 00 − − Of a thickness of less than 3 mm

− Other, in coils, not further worked than hot-rolled:

7208 36 00 − − Of a thickness exceeding 10 mm

7208 37 00 − − Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm

7208 38 00 − − Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm

7208 40 00 − Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in 
relief

− Other, not in coils, not further worked than hot-rolled:

7208 51 − − Of a thickness exceeding 10 mm:

− − − Of a thickness exceeding 10 mm but not exceeding 15 mm, of 
a width of:

7208 51 98 − − − − Less than 2 050 mm

7208 52 − − Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm:
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− − − Other, of a width of:

7208 52 99 − − − − Less than 2 050 mm

7208 53 − − Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm:

7208 53 90 − − − Other

7208 54 00 − − Of a thickness of less than 3 mm

7208 90 − Other:

7208 90 20 − − Perforated:

ex 7208 90 20 − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7208 90 80 − − Other:

ex 7208 90 80 − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7209 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm 
or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated:

− In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced):

7209 15 00 − − Of a thickness of 3 mm or more

7209 16 − − Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm:

7209 16 90 − − − Other:

ex 7209 16 90 − − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7209 17 − − Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm:

7209 17 90 − − − Other:

ex 7209 17 90 − − − − Other than:

- containing by weight 0,6% or more of carbon;

- Other, of a width more than 1500 mm; or

- Other, of a width of 1350 mm or more but not more than 1500 mm 
and of a thickness of 0,6 mm or more but not exceeding 0,7 mm

7209 18 − − Of a thickness of less than 0,5 mm:

− − − Other:

7209 18 91 − − − − Of a thickness of 0,35 mm or more but less than 0,5 mm:

ex 7209 18 91 − − − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7209 18 99 − − − − Of a thickness of less than 0,35 mm:

ex 7209 18 99 − − − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

− Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced):

7209 26 − − Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm:

7209 26 90 − − − Other

7209 27 − − Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm:

7209 27 90 − − − Other:
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ex 7209 27 90 − − − − Other than:

- of a width more than of  1500 mm or more; or

- of a width of 1350 mm or more but not more than 1500 mm and of 
a thickness of 0,6 mm or more but not exceeding 0,7 mm

7209 90 − Other:

7209 90 20 − − Perforated:

ex 7209 90 20 − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7209 90 80 − − Other:

ex 7209 90 80 − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7210 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm 
or more, clad, plated or coated:

− Plated or coated with tin:

7210 11 00 − − Of a thickness of 0,5 mm or more

7210 12 − − Of a thickness of less than 0,5 mm:

7210 12 20 − − − Tinplate:

ex 7210 12 20 − − − − Of a thickness of 0,2 mm or more

7210 12 80 − − − Other

7210 70 − Painted, varnished or coated with plastics:

7210 90 − Other:

7210 90 40 − − Tinned and printed

7210 90 80 − − Other

7211 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 
600 mm, not clad, plated or coated:

− Not further worked than hot-rolled:

7211 14 00 − − Other, of a thickness of 4,75 mm or more

7211 19 00 − − Other

− Not further worked than cold-rolled (cold-reduced):

7211 23 − − Containing by weight less than 0,25% of carbon:

− − − Other:

7211 23 30 − − − − Of a thickness of 0,35 mm or more

7211 29 00 − − Other

7211 90 − Other:

7211 90 20 − − Perforated:

ex 7211 90 20 − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7211 90 80 − − Other:
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ex 7211 90 80 − − − Containing by weight less than 0,6% of carbon

7212 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 
600 mm, clad, plated or coated:

7212 10 − Plated or coated with tin:

7212 10 90 − − Other

7212 40 − Painted, varnished or coated with plastics

7216 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel:

− Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed 
or cold-finished:

7216 61 − − Obtained from flat-rolled products

7216 69 00 − − Other

7217 Wire of iron or non-alloy steel:

7217 10 − Not plated or coated, whether or not polished:

− − Containing by weight less than 0,25% of carbon:

7217 10 10 − − − With a maximum cross-sectional dimension of less than 0,8 
mm

− − − With a maximum cross-sectional dimension of 0,8 mm or 
more:

7217 10 31 − − − − Containing indentations, ribs, grooves or other deformations 
produced during the rolling process

7217 10 50 − − Containing by weight 0,25% or more but less than 0,6% of 
carbon

7217 20 − Plated or coated with zinc:

− − Containing by weight less than 0,25% of carbon:

7217 20 10 − − − With a maximum cross-sectional dimension of less than 0,8 
mm

7217 30 − Plated or coated with other base metals:

− − Containing by weight less than 0,25% of carbon:

7217 30 41 − − − Copper-coated

7217 90 − Other:

7217 90 20 − − Containing by weight less than 0,25% of carbon

7217 90 50 − − Containing by weight 0,25% or more but less than 0,6% of 
carbon

7306 Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or 
welded, riveted or similarly closed), of iron or steel:

− Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines:
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7306 11 − − Welded, of stainless steel:

7306 11 10 − − − Longitudinally welded:

ex 7306 11 10 − − − − Of an external diameter not exceeding 168,3 mm

7306 19 − − Other:

7306 19 10 − − − Longitudinally welded:

ex 7306 19 10 − − − − Of an external diameter not exceeding 168,3 mm

7306 30 − Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel:

− − Other:

− − − Other, of an external diameter:

− − − − Not exceeding 168,3 mm:

7306 30 77 − − − − − Other:

ex 7306 30 77 − − − − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting 
gases or liquids, for use in civil aircraft

− Other, welded, of non-circular cross-section:

7306 61 − − Of square or rectangular cross-section:

− − − Other

7306 61 92 − − − − With a wall thickness not exceeding 2 mm:

ex 7306 61 92 − − − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting 
gases or liquids, for use in civil aircraft

7306 61 99 − − − − With a wall thickness exceeding 2 mm:

ex 7306 61 99 − − − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting 
gases or liquids, for use in civil aircraft

7306 69 − − Of other non-circular cross-section:

7306 69 90 − − − Other:

ex 7306 69 90 − − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting 
gases or liquids, for use in civil aircraft

7312 Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of 
iron or steel, not electrically insulated:

7312 10 − Stranded wire, ropes and cables:

− − Other, with a maximum cross-sectional dimension:

− − − Exceeding 3 mm:

− − − − Ropes and cables (including locked coil ropes):

− − − − − Not coated or only plated or coated with zinc, with a 
maximum cross-sectional dimension:

7312 10 81 − − − − − − Exceeding 3 mm but not exceeding 12 mm:
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ex 7312 10 81 − − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

7312 10 83 − − − − − − Exceeding 12 mm but not exceeding 24 mm:

ex 7312 10 83 − − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

7312 10 85 − − − − − − Exceeding 24 mm but not exceeding 48 mm:

ex 7312 10 85 − − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

7312 10 89 − − − − − − Exceeding 48 mm:

ex 7312 10 89 − − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

7312 10 98 − − − − − Other:

ex 7312 10 98 − − − − − − Other than with fittings attached, or made up into 
articles, for use in civil aircraft

7321 Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary 
boilers for central heating), barbecues, braziers, gas rings, plate 
warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts 
thereof, of iron or steel:

− Cooking appliances and plate warmers:

7321 11 − − For gas fuel or for both gas and other fuels:

7321 12 00 − − For liquid fuel

7321 19 00 − − Other, including appliances for solid fuel:

ex 7321 19 00 − − − For solid fuel

− Other appliances:

7321 81 − − For gas fuel or for both gas and other fuels:

7321 82 − − For liquid fuel:

7321 90 00 − Parts

7323 Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron 
or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing 
pads, gloves and the like, of iron or steel:

7323 10 00 − Iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, 
gloves and the like

− Other:

7323 92 00 − − Of cast iron, enamelled

7323 94 − − Of iron (other than cast iron) or steel, enamelled:

7323 94 90 − − − Other

7323 99 − − Other:
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− − − Other:

7323 99 91 − − − − Varnished or painted

7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel:

7324 10 00 − Sinks and washbasins, of stainless steel:

ex 7324 10 00 − − Other than for use in civil aircraft

− Baths:

7324 29 − − Other

7407 Copper bars, rods and profiles:

7407 10 00 − Of refined copper

− Of copper alloys:

7407 21 − − Of copper-zinc base alloys (brass)

7408 Copper wire:

− Of copper alloys:

7408 21 00 − − Of copper-zinc base alloys (brass)

7408 29 00 − − Other

7409 Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,15 mm

7411 Copper tubes and pipes

7412 Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, 
sleeves)

7604 Aluminium bars, rods and profiles:

7604 10 − Of aluminium, not alloyed

− Of aluminium alloys:

7604 21 00 − − Hollow profiles

7604 29 − − Other

7606 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 
mm:

− Rectangular (including square):

7606 11 − − Of aluminium, not alloyed:

7606 12 − − Of aluminium alloys:

7606 12 10 − − − Strip for venetian blinds

− − − Other:

7606 12 50 − − − − Painted, varnished or coated with plastics

− − − − Other, of a thickness of:

7606 12 93 − − − − − Not less than 3 mm but less than 6 mm
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7606 12 99 − − − − − Not less than 6 mm

− Other:

7606 91 00 − − Of aluminium, not alloyed

7606 92 00 − − Of aluminium alloys

7608 Aluminium tubes and pipes:

7608 10 00 − Of aluminium, not alloyed:

ex 7608 10 00 − − Other than with attached fittings, suitable for conducting gases 
or liquids, for use in civil aircraft

7608 20 − Of aluminium alloys:

7608 20 20 − − Welded:

ex 7608 20 20 − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting gases 
or liquids, for use in civil aircraft

− − Other:

7608 20 89 − − − Other:

ex 7608 20 89 − − − Other than with attached fittings, suitable for conducting gases 
or liquids, for use in civil aircraft

7610 Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 
9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-
sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and 
windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, 
pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the 
like, prepared for use in structures:

7610 10 00 − Doors, windows and their frames and thresholds for doors

7610 90 − Other:

7610 90 10 − − Bridges and bridge-sections, towers and lattice masts

8215 Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-
knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware:

− Other:

8215 91 00 − − Plated with precious metal

8407 Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston 
engines:

− Reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of 
vehicles of Chapter 87:

8407 34 − − Of a cylinder capacity exceeding 1 000 cm3:

− − − Other:

8407 34 30 − − − − Used
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8408 Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or 
semi-diesel engines):

8408 10 − Marine propulsion engines:

− − Used:

8408 10 19 − − − Other

8408 90 − Other engines:

− − Other:

8408 90 27 − − − Used:

ex 8408 90 27 − − − − Other than for use in civil aircraft

8415 Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and 
elements for changing the temperature and humidity, including those 
machines in which the humidity cannot be separately regulated:

− Other:

8415 81 00 − − Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the 
cooling/heat cycle (reversible heat pumps):

ex 8415 81 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8418 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, 
electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of 
heading 8415:

8418 50 − Other furniture (chests, cabinets, display counters, showcases and 
the like) for storage and display, incorporating refrigerating or 
freezing equipment:

− − Refrigerated showcases and counters (incorporating a 
refrigerating unit or evaporator):

8418 50 11 − − − For frozen food storage

8432 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation 
or cultivation; lawn or sports-ground rollers:

8432 10 − Ploughs:

− Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes:

8432 21 00 − − Disc harrows

8432 29 − − Other:

8432 30 − Seeders, planters and transplanters:

8432 40 − Manure spreaders and fertiliser distributors:

8432 80 00 − Other machinery

8450 Household or laundry-type washing machines, including machines 
which both wash and dry:

− Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg:
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8450 11 − − Fully-automatic machines:

− − − Each of a dry linen capacity not exceeding 6 kg:

8450 11 11 − − − − Front-loading machines

8450 11 19 − − − − Top-loading machines

8501 Electric motors and generators (excluding generating sets):

8501 40 − Other AC motors, single-phase:

8501 40 20 − − Of an output not exceeding 750 W:

ex 8501 40 20 − − − Other than for use in civil aircraft of an output exceeding 735 
W

8501 40 80 − − Of an output exceeding 750 W:

ex 8501 40 80 − − − Other than for use in civil aircraft of an output not exceeding 
150 kW

− Other AC motors, multi-phase:

8501 51 00 − − Of an output not exceeding 750 W:

ex 8501 51 00 − − − Other than for use in civil aircraft of an output exceeding 735 
W

8501 52 − − Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW:

8501 52 20 − − − Of an output exceeding 750 W but not exceeding 7,5 kW:

ex 8501 52 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8501 52 30 − − − Of an output exceeding 7,5 kW but not exceeding 37 kW:

ex 8501 52 30 − − − − Other than for use in civil aircraft

8501 52 90 − − − Of an output exceeding 37 kW but not exceeding 75 kW:

ex 8501 52 90 − − − − Other than for use in civil aircraft

8501 53 − − Of an output exceeding 75 kW:

8501 53 50 − − − Traction motors

− − − Other, of an output:

8501 53 81 − − − − Exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW:

ex 8501 53 81 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− AC generators (alternators):

8501 61 − − Of an output not exceeding 75 kVA:

8501 61 20 − − − Of an output not exceeding 7,5 kVA:

ex 8501 61 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8501 61 80 − − − Of an output exceeding 7,5 kVA but not exceeding 75 kVA:

ex 8501 61 80 − − − − Other than for use in civil aircraft
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8504 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) 
and inductors:

− Liquid dielectric transformers:

8504 21 00 − − Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA

8504 22 − − Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not 
exceeding 10 000 kVA:

8504 22 10 − − − Exceeding 650 kVA but not exceeding 1 600 kVA

8504 22 90 − − − Exceeding 1 600 kVA but not exceeding 10 000 kVA

8504 23 00 − − Having a power handling capacity exceeding 10 000 kVA

− Other transformers:

8504 32 − − Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not 
exceeding 16 kVA:

8504 32 20 − − − Measuring transformers:

ex 8504 32 20 − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 32 80 − − − Other:

ex 8504 32 80 − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 33 00 − − Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not 
exceeding 500 kVA:

ex 8504 33 00 − − − Other than for use in civil aircraft

8504 40 − Static converters:

− − Other:

− − − Other:

8504 40 55 − − − − Accumulator chargers:

ex 8504 40 55 − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − − Other:

8504 40 81 − − − − − Rectifiers:

ex 8504 40 81 − − − − − − Other than for use in civil aircraft

− − − − − Inverters:

8504 40 88 − − − − − − Having a power handling capacity exceeding 7,5 kVA:

ex 8504 40 88 − − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8504 40 90 − − − − − Other:

ex 8504 40 90 − − − − − − Other than for use in civil aircraft

8508 Vacuum cleaners:

− With self-contained electric motor:
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8508 11 00 − − Of a power not exceeding 1 500 W and having a dust bag or 
other receptable capacity not exceeding 20 l

8508 19 00 − − Other

8508 70 00 − Parts

8509 Electromechanical domestic appliances, with self-contained electric 
motor, other than vacuum cleaners of heading 8508

8516 Electric instantaneous or storage water heaters and immersion 
heaters; electric space-heating apparatus and soil-heating apparatus; 
electrothermic hairdressing apparatus (for example, hairdryers, hair 
curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing 
irons; other electrothermic appliances of a kind used for domestic 
purposes; electric heating resistors, other than those of heading 
8545:

8516 10 − Electric instantaneous or storage water heaters and immersion 
heaters

− Electric space-heating apparatus and electric soil-heating 
apparatus:

8516 21 00 − − Storage heating radiators

8516 29 − − Other:

8516 29 50 − − − Convection heaters

− − − Other:

8516 29 91 − − − − With built-in fan

8516 29 99 − − − − Other

− Electrothermic hairdressing or hand-drying apparatus:

8516 31 − − Hairdryers

8516 32 00 − − Other hairdressing apparatus

8516 33 00 − − Hand-drying apparatus

8516 40 − Electric smoothing irons:

8516 50 00 − Microwave ovens

8516 60 − Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings; grillers and 
roasters

− − Cooking plates, boiling rings and hobs:

8516 60 51 − − − Hobs for building in

8516 60 59 − − − Other

8516 60 70 − − Grillers and roasters

8516 60 80 − − Ovens for building in

8516 60 90 − − Other
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− Other electrothermic appliances

8516 71 00 − − Coffee or tea makers

8516 72 00 − − Toasters

8516 79 − − Other

8517 Telephone sets, including telephones for cellular networks or for 
other wireless networks; other apparatus for the transmission or 
reception of voice, images or other data, including apparatus for 
communication in a wired or wireless network (such as a local or 
wide area network), other than transmission or reception apparatus 
of heading 8443, 8525, 8527 or 8528:

− Other apparatus for the transmission or reception of voice, images 
or other data, including apparatus for communication in a wired or 
wireless network (such as a local or wide area network):

8517 69 − − Other:

− − − Reception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy:

8517 69 39 − − − − Other:

ex 8517 69 39 − − − − − Other than for use in civil aircraft

8518 Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not 
mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or 
not combined with a microphone, and sets consisting of a 
microphone and one or more loudspeakers; audiofrequency electric 
amplifiers; electric sound amplifier sets:

8518 10 − Microphones and stands therefor:

8518 10 95 − − Other:

ex 8518 10 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8518 30 − Headphones and earphones, whether or not combined with a 
microphone, and sets consisting of a microphone and one or more 
loudspeakers:

8518 30 95 − − Other:

ex 8518 30 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8518 40 − Audio-frequency electric amplifiers:

8518 40 30 − − Telephonic and measurement amplifiers:

ex 8518 40 30 − − − Other than for use in civil aircraft

− − Other:

8518 40 81 − − − With only one channel:

ex 8518 40 81 − − − − Other than for use in civil aircraft

8518 40 89 − − − Other:

ex 8518 40 89 − − − − Other than for use in civil aircraft
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8518 90 00 − Parts

8521 Video recording or reproducing apparatus, whether or not 
incorporating a video tuner:

8521 90 00 − Other

8525 Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether 
or not incorporating reception apparatus or sound recording or 
reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video 
camera recorders:

8525 50 00 − Transmission apparatus

8527 Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not 
combined, in the same housing, with sound recording or reproducing 
apparatus or a clock

8528 Monitors and projectors, not incorporating television reception 
apparatus; reception apparatus for television, whether or not 
incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording 
or reproducing apparatus:

− Cathode-ray tube monitors:

8528 49 − − Other

− Other monitors:

8528 59 − − Other

− Projectors:

8528 69 − − Other:

− Reception apparatus for television, whether or not incorporating 
radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing 
apparatus:

8528 71 − − Not designed to incorporate a video display or screen:

8528 72 − − Other, colour:

8528 72 10 − − − Television projection equipment

8528 72 20 − − − Apparatus incorporating a video recorder or reproducer

− − − Other:

− − − − With integral tube:

− − − − − With a screen width/height ratio less than 1,5, with a 
diagonal measurement of the screen:

8528 72 31 − − − − − − Not exceeding 42 cm

8528 72 33 − − − − − − Exceeding 42 cm but not exceeding 52 cm

8528 72 39 − − − − − − Exceeding 72 cm

− − − − − Other:
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− − − − − − With scanning parameters not exceeding 625 lines, with 
a diagonal measurement of the screen:

8528 72 51 − − − − − − − Not exceeding 75 cm

8528 72 59 − − − − − − − Exceeding 75 cm

8528 72 75 − − − − − − With scanning parameters exceeding 625 lines

− − − − Other:

8528 72 91 − − − − − With a screen width/height ratio less than 1,5

8528 72 99 − − − − − Other

8528 73 00 − − Other, black and white or other monochrome

8529 Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of 
headings 8525 to 8528:

8529 10 − Aerials and aerial reflectors of all kinds; parts suitable for use 
therewith:

− − Aerials:

− − − Outside aerials for radio or television broadcast receivers:

8529 10 31 − − − − For reception via satellite

8529 10 65 − − − Inside aerials for radio or television broadcast receivers, 
including built-in types:

ex 8529 10 65 − − − − Other than for use in civil aircraft

8529 10 69 − − − Other:

ex 8529 10 69 − − − − Other than for use in civil aircraft

8529 10 80 − − Aerial filters and separators:

ex 8529 10 80 − − − Other than for use in civil aircraft

8529 10 95 − − Other:

ex 8529 10 95 − − − Other than for use in civil aircraft

8539 Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp 
units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps:

− Other filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lamps:

8539 21 − − Tungsten halogen

8539 22 − − Other, of a power not exceeding 200 W and for a voltage 
exceeding 100 V

8539 29 − − Other

− Discharge lamps, other than ultraviolet lamps

8539 31 − − Fluorescent, hot cathode
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8544 Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including 
coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not 
fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually 
sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors 
or fitted with connectors:

8544 20 00 − Coaxial cable and other coaxial electric conductors

− Other electric conductors, for a voltage not exceeding 1 000 V:

8544 42 − − Fitted with connectors:

8544 42 90 − − − Other

8544 49 − − Other:

− − − Other:

8544 49 91 − − − − Wire and cables, with individual conductor wires of a 
diameter exceeding 0,51 mm

− − − − Other:

8544 49 93 − − − − − For a voltage not exceeding 80 V

8544 49 95 − − − − − For a voltage exceeding 80 V but less than 1 000 V

8544 49 99 − − − − − For a voltage of 1 000 V

8544 60 − Other electric conductors, for a voltage exceeding 1 000 V

8701 Tractors (other than tractors of heading 8709):

8701 10 00 − Pedestrian-controlled tractors

8701 20 − Road tractors for semi-trailers:

8701 20 90 − − Used

8701 30 00 − Track-laying tractors:

ex 8701 30 00 − − Other than 

8701 90 − Other:

− − Agricultural tractors (excluding pedestrian-controlled tractors) 
and forestry tractors, wheeled:

− − − New, of an engine power:

8701 90 11 − − − − Not exceeding 18 kW

8701 90 20

ex 8701 90 20

− − − − Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW

− − − − − Other than for industrial mounting, disassembled

8701 90 25 − − − − Exceeding 37 kW but not exceeding 59 kW

8701 90 31 − − − − Exceeding 59 kW but not exceeding 75 kW

8701 90 50 − − − Used

8702 Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including 
the driver:
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8702 10 − With compression-ignition internal combustion piston engine 
(diesel or semidiesel):

8702 90 − Other:

− − With spark-ignition internal combustion piston engine:

− − − Of a cylinder capacity exceeding 2 800 cm3:

8702 90 11 − − − − New

8702 90 19 − − − − Used

− − − Of a cylinder capacity not exceeding 2 800 cm3:

8702 90 31 − − − − New

8702 90 39 − − − − Used

8703 Motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons (other than those of heading 8702), including 
station wagons and racing cars:

− Other vehicles, with spark-ignition internal combustion 
reciprocating piston engine:

8703 21 − − Of a cylinder capacity not exceeding 1 000 cm3:

8703 21 10 − − − New:

ex 8703 21 10 − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8703 21 90 − − − Used

8703 24 − − Of a cylinder capacity exceeding 3 000 cm3:

8703 24 10 − − − New:

ex 8703 24 10 − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8703 24 90 − − − Used

− Other vehicles, with compression-ignition internal combustion 
piston engine (diesel or semi-diesel):

8703 31 − − Of a cylinder capacity not exceeding 1 500 cm3:

8703 31 10 − − − New:

ex 8703 31 10 − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8703 31 90 − − − Used

8703 33 − − Of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3:

− − − New:

8703 33 19 − − − − Other:

ex 8703 33 19 − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8703 33 90 − − − Used

8704 Motor vehicles for the transport of goods:
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− Other, with compression-ignition internal combustion piston 
engine (diesel or semidiesel):

8704 21 − − Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tonnes:

− − − Other:

− − − − With engines of a cylinder capacity exceeding 2 500 cm3:

8704 21 31 − − − − − New:

ex 8704 21 31 − − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8704 21 39 − − − − − Used

− − − − With engines of a cylinder capacity not exceeding 2 500 
cm3:

8704 21 91 − − − − − New:

ex 8704 21 91 − − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8704 21 99 − − − − − Used

8704 22 − − Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes but not exceeding 
20 tonnes:

− − − Other:

8704 22 91 − − − − New:

ex 8704 22 91 − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8704 22 99 − − − − Used

8704 23 − − Of a gross vehicle weight exceeding 20 tonnes:

− − − Other:

8704 23 91 − − − − New:

ex 8704 23 91 − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8704 23 99 − − − − Used

− Other, with spark-ignition internal combustion piston engine:

8704 31 − − Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tonnes:

− − − Other:

− − − − With engines of a cylinder capacity exceeding 2 800 cm3:

8704 31 31 − − − − − New:

ex 8704 31 31 − − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8704 31 39 − − − − − Used

− − − − With engines of a cylinder capacity not exceeding 2 800 
cm3:

8704 31 91 − − − − − New:

ex 8704 31 91 − − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble
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8704 31 99 − − − − − Used

8704 32 − − Of a gross vehicle weight exceeding 5 tonnes:

− − − Other:

8704 32 91 − − − − New:

ex 8704 32 91 − − − − − Other than of first or of second degree of disassemble

8704 32 99 − − − − Used

8704 90 00 − Other

8705 Special purpose motor vehicles, other than those principally 
designed for the transport of persons or goods (for example, 
breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-
mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile 
workshops, mobile radiological units):

8705 30 00 − Fire fighting vehicles

8705 40 00 − Concrete-mixer lorries

8712 00 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not 
motorised

9301 Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of 
heading 9307

9302 00 00 Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304

9303 Other firearms and similar devices which operate by the firing of an 
explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-
loading firearms, Very pistols and other devices designed to project 
only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, 
captive-bolt humane killers, line-throwing guns)

9304 00 00 Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, 
truncheons), excluding those of heading 9307

9305 Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304

9306 Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions 
of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and 
projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads

9307 00 00 Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts 
thereof and scabbards and sheaths therefor

9401 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible 
into beds, and parts thereof:

9401 30 − Swivel seats with variable height adjustment:

9401 30 90 − − Other

9401 40 00 − Seats other than garden seats or camping equipment, convertible 
into beds
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− Seats of cane, osier, bamboo or similar materials:

9401 51 00 − − Of bamboo or rattan

9401 59 00 − − Other

− Other seats, with wooden frames:

9401 61 00 − − Upholstered

9401 69 00 − − Other

− Other seats, with metal frames:

9401 71 00 − − Upholstered

9401 79 00 − − Other

9401 90 − Parts:

− − Other:

9401 90 30 − − − Of wood

9403 Other furniture and parts thereof:

9403 30 − Wooden furniture of a kind used in offices

9403 40 − Wooden furniture of a kind used in the kitchen

9403 50 00 − Wooden furniture of a kind used in the bedroom

9403 60 − Other wooden furniture

9403 90 − Parts:

9403 90 30 − − Of wood

9403 90 90 − − Of other materials

9404 Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for 
example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and 
pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any 
material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered:

− Mattresses:

9404 29 − − Of other materials

9406 00 Prefabricated buildings:

9406 00 11 − Mobile homes

− Other:

9406 00 20 − − Of wood

9503 00 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' 
carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar 
recreational models, working or not; puzzles of all kinds:

9503 00 10 − Tricycles, scooters, pedal cars and similar toys; dolls’ carriages:

ex 9503 00 10 − − Dolls’ carriages
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− Other construction sets and constructional toys:

9503 00 39 − − Of other materials:

ex 9503 00 39 − − − Of wood

− Toys representing animals or non-human creatures:

9503 00 49 − − Other:

ex 9503 00 49 − − − Of wood

− Puzzles:

9503 00 61 − − Of wood

9504 Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, 
billiards, special tables for casino games and automatic bowling 
alley equipment:

9504 20 − Articles and accessories for billiards of all kinds:

9504 20 10 − − Billiard tables (with or without legs)

9506 Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, 
athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not 
specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and 
paddling pools:

− Balls, other than golf balls and table-tennis balls:

9506 62 − − Inflatable:

9506 62 90 − − − Other

9601 Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, mother-of-
pearl and other animal carving material, and articles of these 
materials (including articles obtained by moulding)

9603 Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, 
appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, 
not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for 
broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other 
than roller squeegees):

9603 10 00 − Brooms and brushes, consisting of twigs or other vegetable 
materials bound together, with or without handles

9603 90 − Other:

9604 00 00 Hand sieves and hand riddles

9609 Pencils (other than pencils of heading 9608), crayons, pencil leads, 
pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors’ 
chalks

9612 Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for 
giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-
pads, whether or not inked, with or without boxes:
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9612 20 00 − Ink-pads

9618 00 00 Tailors’ dummies and other lay figures; automata and other 
animated displays used for shop window dressing

_______________
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ANNEX IV

REFERRED TO IN ARTICLE 14 

TRADE FACILITATION 

Article 1

General

The Parties, aiming to serve the interests of their respective business 
communities and to create a trading environment allowing them to benefit from the 
opportunities offered by this Agreement, agree that the following principles, in 
particular, are the basis for the development, and administration by competent 
authorities, of trade facilitation measures:

(a) transparency, efficiency, simplification, harmonisation and consistency 
of trade procedures;

(b) promotion of international standards;

(c) consistency with multilateral instruments;

(d) the best possible use of information technology;

(e) high standards of public service;

(f) controls based on risk management;

(g) co-operation within each Party among customs and other border 
authorities; and

(h) consultations between the Parties and their respective business 
communities.

Article 2

Transparency

1. Each Party shall publish promptly, and as far as practicable on the internet, in 
English, all laws, regulations and administrative decisions of general application 
relevant for trade in goods and related services between Serbia and the EFTA States.

2. Each Party shall, to the extent possible, publish in advance, in particular on the 
Internet, any laws and regulations relevant for international trade in goods and related 
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services that it aims to adopt and shall offer interested persons the opportunity to give 
comments prior to such adoption.

3. Each Party shall establish inquiry points for customs matters, which may be 
contacted, via the Internet, in English.

4. Each Party shall consult its respective business community on its needs with 
regard to the development and implementation of trade facilitation measures, noting that 
particular attention should be given to the interests of small and medium-sized 
enterprises.

5. Each Party shall interpret and administer in a uniform, impartial and reasonable 
manner all its laws, regulations and administrative decisions relevant for international 
trade in goods and related services.

Article 3

Co-operation in Trade Facilitation

1. The Parties may identify, and submit to the Joint Committee for consideration, 
further measures with a view to facilitating trade between the Parties, as appropriate. 

2. The Parties shall promote international co-operation in relevant multilateral fora 
governing trade facilitation. The Parties shall review relevant international initiatives on 
trade facilitation in order to identify, and submit to the Joint Committee for 
consideration, further areas where joint action could contribute to their common 
objectives. 

Article 4

Advance Rulings

1. Each Party shall, in accordance with its domestic legislation, issue a written 
advance ruling at the written request containing all necessary information of an 
importer, producer or exporter in its own territory, or an exporter or producer in the 
territory of another Party4 with regard to: 

(a) tariff classification of a product and the applied duty-rate for the product 
or, where appropriate, the way the applied duty-rate for a product is 
calculated; 

(b) the fees and charges that will be applied or, where appropriate, 
information on the way such fees and charges are calculated; and

(c) such other matters as the Parties may agree.

                                                          
4 For greater certainty, an importer, exporter, or producer may submit a request for an advance 

ruling through a duly authorised representative.
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2. The Parties shall endeavour to develop procedures whereby each Party, upon 
written request and prior to the exportation of a product to another Party, shall provide 
to an exporter or producer in its own territory a written advance ruling on the 
originating status of that product.

3. A Party that declines to issue an advance ruling shall promptly notify the person 
requesting an advance ruling, in writing, setting forth the basis for its decision to decline 
to issue the advance ruling. 

4. Each Party shall provide that advance rulings take effect on the date they are 
issued, or on another date specified in the ruling, provided that the facts or 
circumstances on which the ruling is based remain unchanged. 

5. The Parties may limit the validity of advance rulings to a period determined by 
domestic legislation.

6. Each Party shall endeavour to make information on advance rulings which it 
considers to be of significant interest to other traders publicly available, taking into 
account the need to protect confidential information.

Article 5

Simplification of International Trade Procedures

1. The Parties shall aim to limit controls and formalities in the context of trade in 
goods and related services between the Parties to those necessary and appropriate to 
ensure compliance with the legal requirements, thereby simplifying, to the greatest 
extent possible, the respective procedures.

2. The Parties shall aim to use efficient procedures for trade, based, as appropriate, 
on international standards, with a view to reducing costs and unnecessary delays in trade 
between them, in particular the standards and recommended practices of the World 
Customs Organisation (hereinafter referred to as “the WCO”), including the principles 
of the revised International Convention on the Simplification and Harmonisation of 
Customs Procedures.

3. Each Party shall adopt or maintain simplified customs procedures for the 
efficient release of goods declared by economic operators who meet the criteria 
specified by the competent customs authorities, including an appropriate record of 
compliance with customs requirements and a satisfactory system for the management of 
their commercial records. 

4. Each Party shall adopt or maintain procedures that: 

(a) provide for advance electronic submission and processing of information 
before the physical arrival of goods in order to expedite their clearance; 
and
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(b) in accordance with its legislation, allow importers to obtain the release of 
goods prior to meeting all import requirements of that Party if the 
importer provides sufficient guarantees. A Party is not required to release 
goods where the Parties’ legitimate import requirements have not been 
satisfied.

Article 6

Risk Management

1. Committed to enhancing trade facilitation while maintaining effective control of 
trade between the Parties, customs and other border authorities shall determine which 
persons, goods, or means of transport are to be examined and the extent of the 
examination, based on risk management.

2. Risk management includes the systematic assessment of risks related to the 
infringement of customs and other legislation relevant for international trade in goods 
and related services. The Parties shall use compliance measurement to support risk 
assessment. 

3. The relevant authorities of each Party may conduct audit-based controls, such as 
quality control and compliance reviews, which may require more extensive 
examinations of certain economic operators over a limited time period.

Article 7

Authorised Economic Operator System

A Party introducing or expanding an Authorised Economic Operator System or 
security measures affecting international trade flows shall: 

(a) afford to another Party the possibility of mutual recognition of 
authorisations and security measures, for the purpose of facilitating 
international trade while ensuring effective customs control; and

(b) draw on relevant international standards and practices, in particular the 
WCO Framework of standards.

Article 8

Customs Brokers

1. No Party shall introduce new requirements to use customs brokers. 

2. Each Party shall endeavour to develop customs systems or procedures enabling 
exporters and importers to submit their customs declaration without being obliged to 
turn to customs brokers.
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Article 9

Fees and Charges

1. Fees and charges imposed in connection with importation or exportation by 
customs or other border authorities of a Party, including in connection with tasks 
undertaken on behalf of such authorities, shall not exceed the approximate cost of the 
service rendered.

2. The fees and charges referred to in paragraph 1 shall not be calculated on an ad 
valorem basis.

3. Each Party shall publish information on fees and charges. Such information shall 
include the reason for the fee or charge, namely the service provided, the responsible 
authority, the fees and charges that will be applied and the way they are calculated, as 
well as when and how payment has to be made. The information shall be officially 
published, as appropriate, on the Internet, in English.

4. Upon request, the customs authorities or any other border authority of a Party 
shall give information on rates of duty, fees and charges applicable to imports of goods 
into that Party, including the methods of calculation.

5. Each Party shall periodically review its fees and charges to ensure that they are 
in line with WTO commitments and with a view to consolidating them and reducing 
their number and diversity.

Article 10

Consular Transactions

No consular transaction or its equivalent shall be required for the establishment 
of a commercial invoice, certificate of origin, shippers manifest, export declaration, or 
any other document necessary for customs clearance in a Party.

Article 11

Appeal

Each Party shall ensure that importers, exporters and producers have the right to 
at least one level of administrative or judicial appeal in accordance with its domestic 
legislation.
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Article 12

Confidentiality

All information provided in relation with the importation, exportation, advance 
rulings or transit of goods shall be treated as confidential by the Parties and shall be 
covered by the obligation of professional secrecy, in accordance with the respective 
laws of each Party. It shall not be disclosed by the authorities of a Party without the 
express permission of the person or authority providing it.

_______________
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ANNEX V

REFERRED TO IN PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 15

MANDATE OF THE SUB-COMMITTEE ON RULES OF ORIGIN, CUSTOMS 
PROCEDURES AND TRADE FACILITATION

1. The functions of the Sub-Committee shall be to exchange information, review 
developments, prepare the co-ordination of positions of the Parties, prepare technical 
amendments and assist the Joint Committee regarding:

(a) rules of origin and administrative co-operation as set out in Article 7 and 
Protocol B;

(b) matters as referred to in Article 14 and Annex IV;

(c) matters as referred to in Articles 6, 8, 9, and 10; and

(d) other matters with respect to trade in goods that are referred to the Sub-
Committee by the Joint Committee.

2. The Sub-Committee shall report to the Joint Committee. The Sub-Committee 
may make recommendations to the Joint Committee on matters related to its functions.

3. Each Party has the right to be represented in the Sub-Committee. The Sub-
Committee shall act by consensus.

4. The Sub-Committee shall meet as often as required. It shall be convened by the 
Joint Committee, by the chairperson of the Sub-Committee on his or her own initiative 
or upon request of a Party. The venue shall alternate between Serbia and an EFTA State.

5. A provisional agenda for each meeting shall be prepared by the chairperson of 
the Sub-Committee in consultation with the Parties, and forwarded to them, as a general 
rule, no later than two weeks before the meeting. The meetings of the Sub-Committee 
shall be chaired by a representative of Serbia or an EFTA State for an agreed period of 
time.

6. A report shall be prepared by the Sub-Committee on the results of each meeting 
of the Sub-Committee, and the chairperson shall, if requested, report at a meeting of the 
Joint Committee.

_______________
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ANNEX VI

REFERRED TO IN ARTICLE 24

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

TITLE I 

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definition of Intellectual Property

For the purposes of this Agreement, “intellectual property” comprises in 
particular copyrights, including the protection of computer programmes and 
compilations of data, as well as neighbouring rights, trademarks for goods and services, 
geographical indications for goods, including appellations of origin for goods and 
indications of sources for services, industrial designs, patents, plant varieties, 
topographies of integrated circuits, as well as undisclosed information.

Article 2

International Conventions

1. The Parties reaffirm their obligations set out in the following multilateral 
agreements:

(a) the Paris Convention of 20 March 1883 for the Protection of Industrial 
Property, as revised by the Stockholm Act of 1967 (hereinafter referred 
to as “the Paris Convention”); 

(b) the Berne Convention of 9 September 1886 for the Protection of Literary 
and Artistic Works, as revised by the Paris Act of 1971; and

(c) the International Convention of 26 October 1961 for the Protection of 
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations 
(Rome Convention).

2. The Parties shall comply with the substantive provisions set out in the WTO 
Agreement of 15 April 1994 on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(hereinafter referred to as “the TRIPS Agreement”).

3. The Parties, which are not parties to one or more of the agreements listed in this 
paragraph, shall ratify or accede to them before 31 December 2010:
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(a) the Geneva Act of 1999 of the Hague Agreement Concerning the 
International Registration of Industrial Designs;

(b) the WIPO Copyright Treaty of 20 December 1996 ;

(c) the WIPO Performances and Phonogram Treaty of 20 December 1996; 
and

(d) the International Convention for the Protection of New Varieties of 
Plants 1978 (“1978 UPOV Convention”), or the International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991 (“1991 
UPOV Convention”).

4 The Parties agree to promptly hold expert meetings, upon request of any Party, 
on activities relating to the conventions referred to in this Article or to future 
international conventions on harmonisation, administration and enforcement of 
intellectual property rights and on activities in international organisations, such as the 
WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Annex as 
“WIPO”), as well as on relations of the Parties with third countries on matters 
concerning intellectual property.

TITLE II 

STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Article 3

Trademarks

1. The Parties shall grant adequate and effective protection to trademark right 
holders of goods and services. Any sign, or any combination of signs, capable of 
distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other 
undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular 
words, including combinations of words, personal names, letters, numerals, figurative 
elements, shapes of goods, sounds and combinations of colours as well as any 
combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs 
are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, the Parties 
may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Parties may 
require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

2. The Parties reaffirm the importance of, and shall be guided by the principles 
contained in, the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection 
of Well-Known Marks, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection 
of Industrial Property and the General Assembly of the WIPO in 1999, and the WIPO 
Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and other 
Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, adopted by the Assembly of the 
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Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the 
WIPO in 2001.

Article 4

Patents

The Parties shall ensure in their national laws at least the following:

(a) adequate and effective patent protection for inventions in all fields of 
technology, in accordance with the level of protection provided in the 
European Patent Convention (EPC); and

(b) a compensatory term of protection for pharmaceuticals and plant 
protection products, which shall be calculated from the expiry of the 
maximum term of patent of 20 years for a period equal to the period 
which elapsed between the filing date of the patent application and the 
date of the market authorisation of the product, reduced by a period of 
five years. Such compensatory protection shall cover a period of five 
years at the most and shall be granted under the following conditions:

(i) the product is protected by a patent in force;

(ii) there has been an official marketing authorisation for the 
medicinal or plant protection product5; 

(iii) the pharmaceuticals and plant protection products have not 
already obtained a compensatory term of protection;

(iv) the right conferred by the patent has been postponed by 
administrative procedures regarding authorisation of market 
access, so that the effective use of the patent amounts to less than 
15 years; and

(v) the effective protection conferred by the patent and the 
compensatory protection shall together not exceed 15 years.

c) a six month extension of the compensatory term of protection for 
pharmaceuticals referred to in subparagraph (b) may be granted 
according to the national law of a Party.

                                                            
5 For Serbia this applies to marketing authorisation for pharmaceuticals and plant protection 

products granted after 1 January 2005.



- 187 -

Article 5

Undisclosed Information

1. The Parties shall protect undisclosed information in accordance with Article 39 
of the TRIPS Agreement. 

2. The Parties shall prevent applicants for marketing approval for pharmaceuticals 
and agricultural chemical products from relying on, or referring to, undisclosed test data 
or other data submitted to the competent authority by the first applicant for a period, 
counted from the date of marketing approval, of at least eight years for pharmaceuticals 
and at least ten years for agrochemical products.

3. Reliance on or reference to such data may be permitted: 

(a) where the right holder has consented; 

(b) where approval is sought for re-imported products that have already been 
approved before exportation; or 

(c) in order to avoid unnecessary duplication of tests of agrochemical 
products involving vertebrate animals, provided that the first applicant is 
adequately compensated.

Article 6

Designs

The Parties shall ensure in their national laws adequate and effective protection 
of industrial designs by providing in particular a period of protection of at least 25 years 
in total. The Parties may provide for a shorter period of protection for designs of 
component parts used for the purpose of the repair of a product.

Article 7

Geographical Indications and Indications of Source

1. The Parties shall ensure in their national laws adequate and effective means to 
protect geographical indications with regard to all products, and indications of source 
with regard to all products and services.

2. For the purposes of this Agreement, “geographical indications” are indications, 
which identify goods as originating in the territory of a Party, or a region or locality in 
that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is 
essentially attributable to their geographical origin. 

3. Indications of source are direct or indirect references to the geographical origin 
of goods or services. Nothing in this Agreement shall require a Party to amend its 
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legislation if, at the date of entry into force of this Agreement, it limits in its national 
law the protection of indications of source to cases where a given quality, reputation or 
other characteristic of goods or services is essentially attributable to their geographical 
origin. 

4. Without prejudice to Article 23 of the TRIPS Agreement, the Parties shall 
provide the legal means for interested parties to prevent the use of a geographical 
indication or of an indication of source for goods not originating in the place indicated 
by the designation in question in a manner which misleads the public as to the 
geographical origin of those goods or which constitutes an act of unfair competition 
within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention.

5. The Parties shall provide the legal means for interested parties to prevent the use 
of a geographical indication for agricultural products and foodstuffs for identical or 
comparable products not originating in the place indicated by the designation in 
question.

6. The Parties shall provide the legal means for interested parties to prevent the use 
of an indication of source for services in a manner which misleads the public as to the 
true place of origin or constitutes an act of unfair competition.

7. The Parties shall prevent any incorrect or misleading use or registration of 
country names of a Party as trademarks, designs or as any other protected title, such as 
company names or names of associations.

8. The Parties, in accordance with their obligations under Article 6ter of the Paris 
Convention, shall prevent that, armorial bearings, flags and other State or regional 
emblems of a Party are used or registered as trademarks, designs or as any other 
protected title, such as company names or names of associations, in non-compliance 
with the conditions laid down in the laws and regulations of that Party. This protection 
shall also apply to signs that may be confused with armorial bearings, flags and other 
State or regional emblems of the Parties.

TITLE III 

ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS

Article 8

Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the right 
being granted or registered, the Parties shall ensure that the procedures for grant or 
registration are of the same level as that provided in the TRIPS Agreement, in particular 
Article 62.
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TITLE IV 

ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Article 9

General

The Parties shall provide in their respective national laws for enforcement 
provisions for rights covered by Article 1 that shall be of the same level as that provided 
in the TRIPS Agreement, in particular Articles 41 to 61.

Article 10

Suspension of Release by Competent Authorities

1. The Parties shall adopt procedures to enable a right holder, who has valid 
grounds for suspecting that importation or exportation of goods infringing intellectual 
property rights may take place, to lodge an application in writing with the competent 
authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of 
the release into free circulation of such goods.

2. It is understood that there shall be no obligation to apply procedures set forth in 
paragraph 1 to the suspension of the release into free circulation of goods put on the 
market in another country by or with the consent of the right holder.

Article 11

Right of Inspection

1. The competent authorities shall give the applicant for the suspension of goods, 
and other persons involved in the suspension, the opportunity to inspect goods whose 
release has been suspended or which have been detained. 

2. When examining goods, the competent authorities may take samples and, 
according to the rules in force in the Party concerned, hand them over or send them to 
the right holder, at his or her express request, strictly for the purposes of analysis and of 
facilitating the subsequent procedure. Where circumstances allow, samples must be 
returned on completion of the technical analysis and, where applicable, before goods are 
released or their detention is lifted. Any analysis of these samples shall be carried out 
under the sole responsibility of the right holder.
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Article 12

Liability Declaration, Security or Equivalent Assurance

The competent authorities shall have the authority to require an applicant to 
declare to accept liability towards the persons involved and, in justified cases, to 
provide a security or equivalent assurance, sufficient to protect the defendant and the 
competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent assurance shall 
not unreasonably deter recourse to these procedures.

TITLE V 

TECHNICAL COOPERATION

Article 13

The Parties, recognising the growing importance of intellectual property rights 
as a factor of social, economic and cultural development, shall enhance their 
cooperation in the field of intellectual property rights.

TITLE VI 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Article 14

Without prejudice to any other bilateral agreement between Serbia and an EFTA 
State, the provisions of subparagraph (b) of Article 4 shall take effect as soon as 
possible and in any event no later than 1 July 2013.

_______________
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ANNEX VII

REGARDING TRANSITIONAL RULES COVERING CERTAIN 
ARTICLES OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EFTA STATES 
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ANNEX VII

REGARDING TRANSITIONAL RULES COVERING CERTAIN ARTICLES OF 
THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EFTA STATES 

Considering that Articles 12 (Sanitary and Phytosanitary Measures), 13 
(Technical Regulations), 17 (Subsidies and Countervailing Measures), and 18 (Anti-
dumping) refer to the respective Agreements of the World Trade Organization 
(hereinafter the “WTO”) without incorporating them into this Agreement, 

The Parties agree that until Serbia becomes a full Member of the WTO:

(a) the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures, the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade, Articles 
VI and XVI of the GATT 1994, and the WTO Agreement on Subsidies 
and Countervailing Measures shall be considered to be part of the Free 
Trade Agreement and apply, mutatis mutandis, to the Parties;

(b) the application of Article 36 (Non-Application) of the Free Trade 
Agreement shall be suspended; and

(c) Serbia shall not apply anti-dumping measures in relation to products 
originating in another Party.

________________
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PROTOCOL A

REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH 1 (b) OF ARTICLE 6

PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS
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PROTOCOL A

REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH 1 (b) OF ARTICLE 6

PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS

Article 1

Price Compensation Measures

1. In order to take account of differences in the cost of the agricultural raw 
materials incorporated into the products referred to in Article 2, this Agreement does not 
preclude:

(a) the levying, upon import, of a duty; and

(b) the application of measures adopted upon export.

2. The duty levied upon import shall be based on, but not exceed, the differences 
between the domestic price and the world market price of the agricultural raw materials 
incorporated into the products concerned.

Article 2

Tariff Concessions EFTA

Taking into account the provisions laid down in Article 1, the EFTA States shall 
accord for products listed in Table 1, originating in Serbia, treatment no less favourable 
than that accorded to the European Community. 

Article 3

Tariff Concessions Serbia

Serbia shall apply reduced customs duties on imports of certain agricultural 
products originating in an EFTA State, in accordance with Table 2.

Article 4

Notification

1. The EFTA States shall notify Serbia of all measures applied under Article 1 at 
an early stage before their entry into force.
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2. Serbia and the EFTA States shall inform each other of all changes in the 
treatment accorded to the European Community.

Article 5

Consultations

Serbia and the EFTA States shall periodically review the development of their 
trade in products covered by this Protocol. In light of these reviews and taking into 
account the arrangements between the Parties and the European Community and in the 
WTO, Serbia and the EFTA States shall decide on possible changes to the product 
coverage of this Protocol, as well as on a possible development of the measures applied 
under Article 1.

_______________
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TABLE 1 OF PROTOCOL A – TARIFF CONCESSIONS EFTA

HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

04.03 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and 
other fermented or acidified milk and cream, whether or 
not concentrated or containing added sugar or other 
sweetening matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa.

ex 0403.10 - Yogurt:

-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa * * *

ex 0403.90 - Other:

-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa * * *

05.01 Human hair, unworked, whether or not washed or 
scoured; waste of human hair.

FREE FREE FREE

05.02 Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and 
other brush making hair; waste of such bristles or hair.

FREE FREE FREE

05.05 Skins and other parts or birds, with their feathers or 
down, feathers and parts of feathers (whether or not with 
trimmed edges) and down, not further worked than 
cleaned, disinfected or treated for preservation; powder 
and waste of feathers or parts of feathers.

FREE FREE FREE1)

05.07 Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, 
horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked 
or simply prepared but not cut to shape; powder and 
waste of these products.

FREE FREE FREE

05.08 Coral and similar materials, unworked or simply 
prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, 
crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or 
simply prepared but not cut to shape, powder and waste 
thereof.

FREE FREE FREE1)

05.10 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, 
whether or not dried; glands and other animal products 
used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, 
chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.

FREE FREE FREE

07.10 Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in 
water), frozen. 

0710.40 - Sweet corn FREE FREE1) FREE

07.11 Vegetables provisionally preserved (for example, by 
sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions), but unsuitable in that state for 
immediate consumption. 
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

ex 0711.90 - Other vegetables; mixtures of vegetables:

--   Sweet corn (Zea mays var. saccharata) FREE FREE1) FREE

09.01 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee 
husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any 
proportion.

FREE FREE FREE1)

09.02 Tea, whether or not flavoured. FREE FREE FREE

13.02 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates 
and pectates; agar-agar and other mucilages and 
thickeners, whether or not modified, derived from 
vegetable products.

- Vegetable saps and extracts:

1302.12 -- Of liquorice FREE FREE FREE

1302.13 -- Of hops FREE FREE FREE

ex 1302.19 -- Other:

--- Of pyrethrum or of the roots of plants containing 
rotenone

FREE FREE FREE

--- Intermixtures of vegetable extracts, for the 
manufacture of beverages or of food preparations

FREE FREE FREE

--- Medicinal, other than intermixtures of vegetable 
extracts for the manufacture of beverages or of food 
preparations or of vanilla oleoresin

FREE FREE FREE

1302.20 - Pectic substances, pectinates and pectates FREE FREE FREE

- Mucilages and thickeners, whether or not modified, 
derived from vegetable products:

1302.31 -- Agar-agar FREE FREE FREE

1302.32 -- Mucilages and thickeners, whether or not modified, 
derived from locust beans, locust bean seeds or guar 
seeds

FREE FREE FREE

1302.39 -- Other FREE FREE FREE

14.01 Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting 
(for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, 
raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime 
bark).

FREE FREE FREE

14.04 Vegetable products not elsewhere specified or included. FREE FREE FREE1)
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

15.16 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, 
partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-
esterified or elaidinised, whether or not refined, but not 
further prepared.

ex 1516.20 - Vegetable fats and oils and their fractions:

-- Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax" FREE FREE FREE

15.17 Margarine; edible mixtures or preparations of animal or 
vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils 
of this Chapter, other than edible fats or oils or their 
fractions of heading 15.16.

ex 1517.10 - Margarine, excluding liquid margarine:

--    Containing more than 10 % but not more than 15 % by 
weight of milk fats

* * *

ex 1517.90 - Other:   

--    Containing more than 10 % but not more than 15 % by 
weight of milk fats

* (*) *

--    Edible mixtures or preparations of a kind used as mould 
release preparations n.e.s.i

FREE FREE FREE

15.18 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, 
boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, 
polymerised by heat in vacuum or in inert gas or 
otherwise chemically modified, excluding those of heading 
15.16; inedible mixtures or preparations of animal or 
vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils 
of this Chapter, not elsewhere specified or included.

ex 1518.00 Linoxyn FREE FREE FREE

15.20 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes. FREE FREE1) FREE

15.21 Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other 
insect waxes and spermaceti, whether or not refined or 
coloured.

FREE FREE FREE

15.22 Degras; residues resulting from the treatment of fatty 
substances or animal or vegetable waxes.

FREE FREE1) FREE

17.02 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, 
glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not 
containing added flavouring or colouring matter; 
artificial honey, whether or not mixed with natural honey; 
caramel.

1702.50 - Chemically pure fructose, FREE FREE1) FREE
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

ex 1702.90 - Other, including invert sugar and other sugar and sugar 
syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of 
fructose:

--   Chemically pure maltose FREE FREE1) FREE1)

17.04 Sugar confectionery (including white chocolate), not 
containing cocoa.

FREE * *

18.03 Cocoa paste, whether or not defatted. FREE FREE FREE

18.04 Cocoa butter, fat and oil. FREE FREE FREE

18.05 Cocoa powder, not containing added sugar or other 
sweetening matter.

FREE FREE FREE

18.06 Chocolate and other food preparations containing cocoa.

1806.10 - Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening 
matter

FREE FREE *

1806.20 - Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more 
than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk 
form in containers or immediate packings, of a content 
exceeding 2 kg

(*) * *

- Other, in blocks, slabs or bars: 

1806.31 -- Filled * * *

1806.32 -- Not filled (*) * *

1806.90 - Other (*) * *

19.01 Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, 
starch or malt extract, not containing cocoa or containing 
less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally 
defatted basis, not elsewhere specified or included; food 
preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not 
containing cocoa or containing less than 5 % by weight of 
cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere 
specified or included.

1901.10 - Preparations for infant use, put up for retail sale FREE * *

1901.20 - Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of 
heading 19.05

(*) * *

1901.90 - Other FREE (*) (*)

19.02 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or 
other substances) or otherwise prepared, such as 
spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, 
cannelloni; couscous, whether or not prepared.
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

-   Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:

1902.11 -- Containing eggs * * *

1902.19 -- Other FREE * *

ex 1902.20 -   Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise 
prepared: 

--    Other than products containing more than 20 % by 
weight of sausage, meat, meat offal or blood, or any  
combination thereof

(*) * *

1902.30 -   Other pasta (*) * *

1902.40 -   Couscous (*) * *

19.03 Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in 
the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar 
forms.

FREE * FREE

19.04 Prepared foods obtained by the swelling or roasting of 
cereals or cereal products (for example, corn flakes); 
cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the 
form of flakes or other worked grains (except flour, groats 
and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not 
elsewhere specified or included.

1904.10 - Prepared foods obtained by the swelling or roasting of 
cereals or cereal products

FREE FREE1) *

1904.20 - Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or 
from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal 
flakes or swelled cereals

FREE * *

1904.30 - Bulgur wheat (*) * *

1904.90 - Other (*) (*) *

19.05 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, 
whether or not containing cocoa; communion wafers, 
empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, 
sealing wafers, rice paper and similar products.

1905.10 - Crispbread FREE * *

1905.20 - Gingerbread and the like * * *

- Sweet biscuits; waffles and wafers: 

1905.31 -- Sweet biscuits * * *

1905.32 -- Waffles and wafers * * *
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

1905.40 - Rusks, toasted bread and similar toasted products * * *

1905.90 - Other (*) * (*)1)

20.01 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, 
prepared or preserved by vinegar or acetic acid.

ex 2001.90 - Other:

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata); palm hearts; 
yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants 
containing 5 % or more by weight of starch

FREE (*) FREE

20.02 Tomatoes prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid.

2002.90 - Other FREE FREE FREE

20.04 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, frozen, other than products of 
heading 20.06.

ex 2004.10 - Potatoes:

-- Edible preparations composed of flour, meal or flakes 
based on potatoes

FREE * *

ex 2004.90 - Other vegetables and mixtures of vegetables:

-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata) FREE FREE1) FREE

20.05 Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of 
heading 20.06.

ex 2005.20 - Potatoes:

-- Edible preparations composed of flour, meal or flakes 
based on potatoes

FREE * *

2005.80 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) FREE FREE1) FREE

20.06 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of 
plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).

ex 2006.00 - Sweet corn (Zea mays var. saccharata) FREE * FREE

20.07 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and 
fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not 
containing added sugar or other sweetening matter.
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

2007.10 - Homogenised preparations FREE * *

- Other: 

2007.91 -- Citrus fruit FREE FREE (*)

2007.99 -- Other FREE (*) (*)

20.08 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise 
prepared or preserved, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere 
specified or included.

- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed 
together:

ex 2008.11 -- Ground-nuts:

--- Peanut butter FREE FREE *

---    Ground nuts, roasted FREE * FREE

- Other, including mixtures other than those of subheading 
2008.19:

2008.91 -- Palm hearts FREE FREE1) FREE

ex 2008.99 -- Other: 

--- Maize (corn) other than sweet corn (Zea mays var. 
saccharata)

FREE * FREE

21.01 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté 
and preparations with a basis of these products or with a 
basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other 
roasted coffee substitutes, and extracts, essences and 
concentrates thereof.

-  Extracts, essences and concentrates, of coffee, and 
preparations with a basis of these extracts, essences or 
concentrates or with a basis of coffee :

2101.11 -- Extracts, essences and concentrates FREE FREE FREE

2101.12 -- Preparations with a basis of extracts, essences or 
concentrates or with a basis of coffee

FREE FREE *

2101.20 - Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and 
preparations with a basis of these extracts, essences or 
concentrates or with a basis of tea or mate

FREE FREE *

2101.30 - Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and 
extracts, essences and concentrates thereof

FREE FREE FREE
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

21.02 Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-
organisms, dead (but not including vaccines of heading 
30.02); prepared baking powders.

2102.10 - Active yeasts FREE FREE FREE2)

2102.20 - Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead FREE FREE1) FREE1)

2102.30 - Prepared baking powders FREE FREE FREE

21.03 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and 
mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared 
mustard.

2103.10 - Soya sauce FREE FREE FREE

2103.20 - Tomato ketchup and other tomato sauces FREE (*) FREE

2103.30 - Mustard flour and meal and prepared mustard FREE FREE FREE1)

2103.90 - Other (*) (*) FREE

21.04 Soups and broths and preparations therefor; 
homogenised composite food preparations.

* (*) (*)

21.05 Ice cream and other edible ice, whether or not containing 
cocoa.

Exclude
d

(*) *

21.06 Food preparations not elsewhere specified or included.

2106.10 -  Protein concentrates and textured protein substances FREE * (*)

ex 2106.90 -  Other:

-- Other than flavoured or coloured sugar syrups Exclude
d

(*) (*)

22.01 Waters, including natural or artificial mineral waters and 
aerated waters, not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured; ice and snow.

FREE FREE FREE

22.02 Waters, including mineral waters and aerated waters, 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic beverages, not 
including fruit or vegetable juices of heading 20.09.
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HS Code Description of Products Iceland Norway
Switzerland/ 
Liechtenstein

2202.10 - Waters, including mineral waters and aerated waters, 
containing added sugar or other sweetening matter or 
flavoured

FREE FREE FREE

2202.90 - Other (*) (*) *

22.03 Beer made from malt. FREE FREE FREE

22.05 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with 
plants or aromatic substances.

FREE FREE FREE

22.07 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 
volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other 
spirits, denatured, of any strength.

2207.20 - Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength FREE FREE FREE

22.08 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 
volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other 
spirituous beverages.

2208.20 - Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc FREE FREE FREE

2208.30 - Whiskies FREE FREE FREE

2208.40 - Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-
cane products

FREE FREE FREE

2208.50 - Gin and Geneva FREE FREE FREE

2208.60 - Vodka FREE FREE FREE

2208.70 - Liqueurs and cordials FREE FREE FREE

2208.90 - Other FREE FREE *

22.09 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic 
acid.

FREE FREE FREE

* = Duty in accordance with Article 1 and 2 of the Protocol.
FREE     = No customs duty in accordance with Article 8 of this Agreement.
(*) = Contains also tariff lines which are “free”.
1) = Products for feed purposes: Norway: Partial concessions. Switzerland: No concessions.
2) = Concessions not granted for baker’s yeast and for products for feed purposes.

_______________
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TABLE 2 OF PROTOCOL A – TARIFF CONCESSIONS SERBIA

Tariff Code Description of Products Serbian 
Offer %, on 
the date of 
entry into 

force of the 
Agreement

Serbian 
Offer %, on 
1 January

2011

0403 10 - Yogurt :
0403 10 51 00 to 10 99 00 - - Flavoured or containing added fruit, 

nuts or cocoa
20.0% 16%  + 5 

RSD/KG
0403 90 - Other:
0403 90 71 00 to 90 99 00 - - Flavoured or containing added fruit, 

nuts or cocoa
20.0% 16.0%

0501 Human hair, unworked, whether or 
not washed or scoured; waste of 
human hair.

FREE -

0502 Pigs`, hogs`or boars` bristles and hair; 
badger hair and other brush making 
hair; waste of such bristles or hair.

FREE -

0505 Skins and other parts of birds, with 
their feathers or down, feathers and 
parts of feathers (whether or not with 
trimmed edges) and down, not further 
worked than cleaned, disinfected or 
treated for preservation; powder and 
waste of feathers or parts of feathers.

FREE -

0507 Ivory; tortoiseshell, whalebone and 
whalebone hair, horns, antlers, 
hooves, nails, claws and beaks, 
unworked or simply prepared but not 
cut to shape; powder and waste of 
these products.

FREE -

0508 Coral and similar materials, 
unworked or simply prepared but not 
otherwise worked; shells of molluscs, 
crustaceans or echinoderms and 
cuttle-bone, unworked or simply 
prepared but not cut to shape, powder 
and waste thereof.

FREE -

0510 Ambergris, castoreum, civet and 
musk; cantharides; bile, whether or 
not dried; glands and other animal 
products used in the preparation of 
pharmaceutical products, fresh, 
chilled, frozen or otherwise 
provisionally preserved

FREE -

0710 Vegetables (uncooked oe cooked by 
steaming or boiling in water), frozen

0710 40 00 - Sweetcorn 18%  + 
15.00 

RSD/kg

-
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force of the 
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Offer %, on 
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0711 Vegetables provisionally preserved 
(for example,by sulphur dioxide gas, 
in brine, in sulphur water or in other 
preservative  solutions), but 
unsuitable in that state for immediate 
consumption

0711 90 - Other vegetables; mixtures of 
vegetables:

0711 90 30 00 - - Sweet corn (Zea mays 
var.saccharata)

18% + 18 
RSD/kg

-

0901 Coffee, whether or not roasted or 
decaffeinated; coffee husks and skins; 
coffee substitutes contaning coffee in 
any proportion
- Coffee, not roasted:

0901 11 00 00 - - Not decaffeinted FREE -

0901 12 00 00 - - Decaffeinated FREE -
0901 21 00 00 to 22 00 22 - Coffee roasted 12.0% 6.0 %
0901 90 - Other:
0901 90 10 90 - - Coffee husks and skins 10.0% -
0901 90 90 00 - - Coffee substitutes containing coffee 10.0% 6.0 %

0902 Tea, whether or not flavoured FREE
1212 Locust beans, seaweeds and other 

algae, sugar beet and sugar cane, 
fresh, chilled, frozen or dried, whether 
or not ground; fruit stones and 
kernels and other vegetable products 
(including unroasted chicory roots of 
the variety Cichorium intybus
sativum) of a kind used primarily for 
human consumption, not elsewhere 
specified or included:

1212 20 00 00 - Seeweeds and other algae FREE -

1302 Vegetable saps and extracts; pectic 
substances, pectinates and pectates; 
agar-agar and other mucilages and 
thickeners, whether or not modified, 
derived from vegetable products:
- Vegetable saps and extracts:

1302 11 00 00 - - Opium FREE -
1302 12 00 00 - - Of liquorice FREE -
1302 13 00 00 - - Of hops FREE -
1302 19 - - Other

1302 19 80 00 - - - Other FREE -
1302 20 - -Pectic substances, pectinates and 

pectates
FREE -

1302 31 - - Agar-agar FREE -
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Tariff Code Description of Products Serbian 
Offer %, on 
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force of the 
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Serbian 
Offer %, on 
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1302 32 - - Mucilages and thickeners, whether or 
not modified, derived from locust beans, 
locust bean seeds or guar seeds 

FREE -

1401 Vegetable marerials of kid used 
primarily for plaiting (for example, 
bambus,rattans, reeds, rushes, osier, 
raffia, cleaned, bleached or dyed 
cereal straw, and lime bark)

FREE -

1404 Vegetable products not elsewhere 
specified or included

-

1404 90 00 90 - Other FREE -

1516 Animal  or vegetable fats and oils and 
their fractions, partly or wholly 
hydrogenated, inter-esterified, re-
esterified or elaidinised, whether or 
not refined, but not further prepared

1516 20 - Vegetable fats and oils and their 
fractions

FREE -

1517 Margarine; edible mixtures or 
preparations of animal or vegetable 
fats or oils or of fractions of different 
fats or oils of this chapter, other than 
edible fats or oils or their fractions of 
heading 1516:

1517 10 - Margarine, excluding  liquid margarine
1517 10 10 - - Containing, by weight, more than  

10% but not more than 15 % of milk fats
28.5% + 

14.25 
RSD/kg

-

1517 10 90 - - Other 28.5% + 
14.25 

RSD/kg

-

1517 90 - Other:
1517 90 10 - -  Containing, by weight, more than  

10% but not more than 15 % of milk fats
28.5% -

- - Other:
1517 90 93 - - Edible mixtures or preparations of a 

kind used as  mould release preparations
28.5% -

1518 Animal or vegetable fats and oils and 
their fractions, boiled, oxidised, 
dehydrated, sulphurised, blown, 
polymerised by heat in vacuum or in 
inert gas or otherwise chemically 
modified, excluding those of heading  
1516; inedible mixtures or 
preparations of animal or vegetable 
fats or oils or of fractions of different 
fats or oils of this chapter, not 
elsewhere specified or included:

1518 00 10 00 - Linoxyn FREE -

1520 Glycerol, crude; glycerol waters and 
glycerol lyes

FREE -
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Offer %, on 
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1521 Vegetable waxes (other than 
triglycerides) beeswax, other insect 
waxes and spermaceti,  whether or not 
refined or coloured.

FREE -

1522 Degras; residues resulting from the 
treatment of fatty substances or 
animal or vegetable waxes.

FREE -

1702 Other sugars, including chemically 
pure lactose, maltose, glucose and 
fructose, in solid form; sugar syrups 
not containing added flavouring or 
colouring matter; artifical honey, 
whether or not mixed with natural 
honey; caramel:

1702 50 00 00 - - Chemically pure fructose 3.0% 3.0%
1702 90 - Other, including invert sugar and other 

sugar and sugar syrup blends containing 
in the dry state 50% by wheight of 
fructose:

1702 90 10 00 - - Chemically pure maltose 5.0% 5.0%

1704 Sugar confectionery (including white 
chocolate), not containing cocoa:

1704 10 - Chewing gum, whether or not sugar-
coated

20.0% 17.0%

1704 90 - Other:
1704 90 10 00 - - Liquorice extract containing more 

than 10 % by weight of  sucrose but not 
containing other added substances

12.0% 7.5%

1704 90 30 00 - - White chocolate 20.0% 13.5%
1704 90 51 00 to 90 99 00 - - Other 20.0% 13.5%

1803 Cocoa paste, whether or not defatted FREE -

1804 Cocoa butter, fat and oil FREE -

1805 Cocoa powder, not containing added 
sugar or other sweetening matter 

FREE -

1806 Chocolate and other food 
preparations containing cocoa:

1806 10 - Cocoa powder, containing added sugar 
or other sweetening matter

18.0% 15.0%

1806 20   - Other preparations in blocks, slabs or 
bars weighing more than 2 kg or in 
liquid, paste, powder, granular or other 
bulk form in containers or immediate 
packings, of a content exceeding 2 kg:

9.0% -

  - Other, in blocks, slabs or bars:
1806 31 00 00   - - Filled 25.5% -
1806 32   - - Not filled:

1806 32 10 00   - - - With added cereal, fruit or nuts 25.5% -

1806 32 90 00   - - - Other                    21.0% -
1806 90 - - Other 22.0% 17.0%
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1901 Malt extract; food preparations of 
flour, groats, meal, starch or malt 
extract, not containing cocoa or 
containing less than 40 % by weight of 
cocoa calculated on a totally defatted 
basis, not elsewhere specified or 
included; food prepations of goods of 
hedings 0401 to 0404, not containing 
cocoa or containing less than 5% by 
weight of cocoa calculated on a totally 
defatted basis, not elsewhere specified 
or included:

1901 10 - Preparations for infant use, put up for 
retail sale

10.0% 6.0% 

1901 20 - Mixes and doughs for the preparation 
of bakers’ wares of heading 1905

22.0% 22.0%

1901 90 - Other 22.0% 19.0%
1902 Pasta, whether or not cooked or 

stuffed (with meat or other 
substances) or otherwise prepared, 
such as spaghetti, macaroni, noodles, 
lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; 
couscous, whether or not prepared:
- Uncooked pasta, not stuffed or 
otherwise prepared:

-

1902 11 - - Containing eggs 22.0% -
1902 19 - - Other 22.0% -
1902 20 - Stuffed pasta, whether or not cooked or 

otherwise prepared:
22.0% 18.0%

1902 30 - Other pasta 22.0% 18.0%

1902 40 - Couscous 25.0% 15.0%

1903 Tapioca and substitutes therefor 
prepared from starch, in the form of 
flakes, grains, pearls, siftings or 
similar forms.

25.0% 15.0%

1904 Prepared foods obtained by the 
swelling or roasting of cereals or 
cereal products (for example, corn 
flakes); cereals other than maize 
(corn) in grain  form or in the form of 
flakes or other worked grains (except 
flour, groats and  meal), pre-cooked 
or otherwise prepared, not elsewhere 
specified or included:

1904 10 - Prepared foods obtained by the 
swelling or roasting of cereals or cereal 
products

22.0% 15.0%

1904 20 - Prepared foods obtained from 
unroasted cereal flakes or from mixtures 
of unroasted cereal flakes and roasted 
cereal flakes or swelled cereals:
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1904 20 10 00 - - Preparation of the Müsli type based 
on unroasted cereal flakes

28.0% 18.0%

1904 20 91 00 to 20 99 00 - - Other 22.0% 15.0%
1904 30 00 00 - Bulgur wheat 22.0% 15.0%
1904 90 - Other 22.0% 15.0%

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and 
other bakers' wares, whether or not 
containing cocoa; communion wafers, 
empty cachets of a kind suitable for 
pharmaceutical use, sealing wafers, 
rice paper and similar products:

1905 10 00 00 - Crispbread 22.0% 15.0%
1905 20 - Gingerbread and the like 10.0% -

- Sweet biscuits; waffles and wafers:
1905 31 - - Sweet biscuits: 25.0% 20.0%
1905 32 - - Waffles and wafers 28.0% 20.0%
1905 40 - Rusks, toasted bread and similar 

toasted products
22.5% -

1905 90 - Other: -
1905 90 10 00 - - Matzos 27.0% -

1905 90 20 00 - - Communion wafers, empty cachets of 
a kind suitable for pharmaceutical use, 
sealing wafers, rice paper and similar 
products

27.0% -

- - Other:

1905 90 30 00 - - - Bread, not containing added honey, 
eggs, cheese or fruit, and containing by 
weight in the dry matter state not more 
than 5% of sugars and not more than 5% 
of fat

27.0% -

1905 90 45 00 - - - Biscuits 27.0% -

1905 90 55 00 - - - Extruded or expanded products, 
savoury or salted

27.0% -

- - - Other:

1905 90 60 00 - - - - With added sweetening matter 25.5% -

1905 90 90 00 - - - - Other 27.0% -
2001 Vegetables, fruit, nuts and other 

edible parts of plants, prepared or 
preserved by vinegar or acetic acid:

2001 90 -  Other:
2001 90 30 00 - - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) 16.0% -

2001 90 40 00 - - Yams, sweet potatoes and similar 
edible parts of plants containing  5 % or 
more by weight of starch

FREE -

2001 90 60 00 - - Palm hearts FREE -

2002 Tomatoes prepared or preserved 
otherwise than by vinegar or acetic 
acid:

2002 90 - Other: 16.0% -
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2004 Other vegetables prepared or 
preserved otherwise  than by vinegar 
or vinegar or acetic acid, frozen, other 
than products of heading 2006:

2004 10 - Potatoes:
2004 10 10 00 - - Cooked, not otherwise prepared 15.0% FREE

- - Other:
2004 10 91 00 - - - In the form of flour, meal or flakes FREE -
2004 90 - Other vegetables and mixtures of 

vegetables:
2004 90 10 00 - - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) FREE -
2005 Other vegetables prepared or 

preserved otherwise than by vinegar 
or acetic acid, not frozen, other than 
products of heading 2006:

2005 20 - Potatoes:
2005 20 10 00 - - In the form of flour, meal or flakes FREE -
2005 80 00 00 - Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) 15.0% -

2006 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and 
other parts of plants, preserved by 
sugar (drained, glacé or crystallized):

2006.00 - Other:
- - Other:

ex 2006 00 99 00 - - - Other, Sweetcorn 15.0% -

2007 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit 
or nut purée and fruit or nut pastes, 
obtained by cooking, whether or not 
containing  added sugar or other 
sweetening matter:

2007 10 - Homogenised preparations: 18.0% -
-  Other:

2007 91 - - Citrus fruit: 18.0% -
2007 99 - - Other: 18.0% 15.0%

2008 Fruit, nuts and other edible parts of  
plants, otherwise prepared or 
preserved, whether or not containing 
added sugar or other sweetining 
matter or spirit, not elsewhere 
specified or included:
- Nuts, groundnuts and other seeds, 
whether or not mixed together:

2008 11 - - Groundnuts:

2008 11 10 00 - - - Peanut butter 10.0% -
2008 11 91 00 to 11 98 00 - - - Other FREE -

- Other, including mixtures other than 
those of subheading 2008 .19:

2008 91 00 00 - - Palm hearts FREE -

2008 99 - - Other:

- - - Not containing added spirit:
- - - - Not containing added sugar:



- 212 -

Tariff Code Description of Products Serbian 
Offer %, on 
the date of 
entry into 

force of the 
Agreement

Serbian 
Offer %, on 
1 January

2011

2008 99 85 00 - - - - - Maize (corn), other than sweet 
corn (Zea mays var saccharata)

16.0% 15.0%

2101 Extracts, essences and concentrates, of 
coffee,  tea or maté and preparations 
with a basis of these products or with 
a basis of coffee, tea or maté; roasted 
chicory and other roasted coffee 
substitutes, and extracts, essences and 
concentrates thereof:
- Extracts, essences and concentrates of 
coffee, and preparations with a basis of 
these extracts, essences or concentrates 
or with a basis of coffee:

2101 11 00 00 - - Extracts, essences and concentrates FREE -
2101 12 - - Preparations with a basis of these 

extracts, essences or concentrates or 
with a basis of coffee

FREE -

2101 20 - Extracts, essences and concentrates, of 
tea or maté, and preparations with a 
basis of these extracts, essences or 
concentrates, or with a basis of tea or 
maté

FREE -

2101 30 - Roasted chicory and other roasted 
coffee substitutes, and extracts, essences 
and concentrates thereof

20.0% 6.0%

2102 Yeasts (active or inactive); other 
single-cell micro-organisms, dead (but 
not including vaccines of heading 
3002); prepared baking powders:

2102 10 - Active yeasts:
2102 10 10 00 - - Culture yeast 10.0% FREE
2102 10 90 00 - - Other 13.5% 7.5%
2102 20 - Inactive yeasts; other single-cell micro-

organisms, dead
FREE

2102 30 00 00 - Prepared baking powders 12.0% 7.5%

2103 Sauces and preparations therefor; 
mixed condiments and mixed 
seasonings; mustard flour and meal 
and prepared mustard:

2103 10 00 00 - Soya sauce 30.0 % 6.0 %
2103 20 00 00 - Tomato ketchup and other tomato 

sauces
24.0% 15.0%

2103 30 - Mustard flour and meal and prepared 
mustard:

2103 30 10 00 - - Mustard flour and meal FREE -
2103 30 90 00 - - Prepared mustard 22.5% 15.0%
2103 90 - Other:

2103 90 90 - - Other
2103 90 90 10 - - - Prepared spice mixtures for food 

industry
FREE -

2103 90 90 90 - - - Other 20.0% 15.0%
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2104 Soups and broths and preparations 
therefor; homogenised composite food 
preparations:

2104 10 00 00 - Soups and broths and preparations 
therefor:

25.0% 17.0%

2104 20 00 00 - Homogenised composite food 
preparations

20.0% -

2105 Ice cream and other edible ice, 
whether or not containing cocoa

25.0% -

2106 Food preparations not elsewhere 
specified or included:

2106 10 - Protein concentrates and textured 
protein substances:

2106 10 20 00 - - Containing no milkfats, sucrose, 
isoglucose, glucose starch or containing 
by weight, less than 1,5% milkfat, 5% 
sucrose or isoglucose, 5% glucose or 
starch

FREE -

2106 10 80 00 - - Other 10.0% -
2106 90 - Other:
2106 90 20 00 - - Compound alcoholic preparations, 

other than those based on odoriferous 
substances,of a kind used for the 
manufacture of beverages

5.0% -

- - Flavoured or coloured sugar syrups:
2106 90 30 00 - - - Isoglucose syrups 25.0% 20.0%

- - - Other:
2106 90 51 00 - - - - Lactose syrup 25.0% 20.0%
2106 90 55 00 - - - - Glucose syrup and maltodextrine 

syrup
25.0% 20.0%

2106 90 59 00 - - - - Other 25.0% 20.0%
- - Other:

2106 90 92 - - - Containing no milkfats, sucrose, 
isoglucose, glucose or starch or 
containing, by weight, less than 1.5% 
milkfat, 5% sucrose or isoglucose, 5% 
glucose or starch:

2106 90 92 10 - - - - Chewing gums and candies, 
without sugar

22.0% 10.0%

2106 90 92 90 - - - - Other 20.0% 18.0%

2106 90 98 - - - Other:
- - - - Other non alcoholic preparations, 
other than those based on odoriferous 
substances, of a kind used for the 
manufacture of beverages

5.0% -

2106 90 98 20 - - - - Cheese fondues 25.0% 15.0%

2106 90 98 90 - - - - Other 20.0% 10.0%
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2201 Waters, including natural or artificial 
mineral waters and aerated 
waters,not containing added sugar or 
other sweetening matter nor 
flavoured; ice and snow

10.0%6 -

2202 Waters, including mineral waters and 
aerated waters, containing added 
sugar or other sweetening matter or 
flavoured, and other non-alcoholic 
beverages, not including fruit or 
vegetable juices of heading 2009:

2202 10 00 00 - Waters, including mineral waters and 
aerated waters, containing added sugar 
or other sweetening matter or flavoured

22.0% 18.0%

2202 90 - Other:
2202 90 10 00 - - Not containing products of headings 

0401 to 0404 or fat obtained from 
products of headings 0401 to 0404

22.0% 15.0%

2202 90 91 00 to 90 99 00 - - Other 22.0% 13.0%
2203 Beer made from malt 15.0% -

2205 Vermouth and other wine of fresh 
grapes flavoured with plants or 
aromatic substances:

27.0% -

2207 Undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of 80 % 
vol or higher; ethyl alcohol and other 
spirits, denatured, of any strength:

2207 20 00 00 -  Ethyl alcohol and other spirits, 
denatured, of any strength

27.0% -

2208 Undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of less 
than 80 % vol; spirits, liqueurs and 
other spirituous beverages:
- Spirits obtained by distilling grape 
wine or grape marc:

2208 20 12 00 to 20 29 90 - - In containers holding 2 litres or less: 22.0% 18.0%
- - In containers holding more than 2 
litres:

2208 20 40 00 - - - Raw distillate 22.0% 18.0%
- - - Other:

2208 20 62 00 to 20 64 00 - - - - Cognac, Armagnac 25.0% 15.0%
2208 20 86 00 - - - - Grappa 24.0% 15.0%
2208 20 87 00 - - - - Brandy de Jerez 24.0% 15.0%
2208 20 89 - - - - Other 24.0% 15.0%
2208 30 - Whiskies 24.0% 15.0%
2208 40 - Rum and other spirits obtained by 

distilling fermented sugar-cane products
FREE -

2208 50 1100  to 50 19 00 - - Gin FREE -

                                                          
6 For Iceland, the concessions set out in the Agreement on Agriculture between the Republic of 

Serbia and the Republic of Iceland apply.
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2208 50 91 00 to 50 99 00 - - Geneva 24.0% FREE
2208 60 - Vodka FREE -
2208 90 33 00 to 90 38 00 - - Plum, pear or cherry spirit (excluding 

liqueurs)
24.0% -

- - Other spirits and other spirituous 
beverages, in containers holding:
- - - 2 litres or less:

2208 90 41 00 - - - - Ouzo FREE -
- - - - Other:
- - - - - Spirits (excluding liqueurs):
- - - - - - Distilled from fruit:

2208 90 45 00 - - - - - - - Calvados FREE -
2208 90 48 00 - - - - - - - Other FREE -

- - - - - - Other:
2208 90 52 00 - - - - - - - Korn FREE -
2208 90 54 00 - - - - - - - Tequila FREE -
2208 90 56 00 - - - - - - - Other FREE -
2208.90 69 00 - - - - -  Other spirituous beverages 24.0% 15.0%

- - - More than 2  litres:
- - - - Spirits (excluding liqueurs):

2208 90 71 00 - - - - - Distilled from fruit 27.0% 25.0%
2208 90 75 00 - - - - - Tequila FREE -
2208 90 77 00 - - - - - Other FREE -
2208 90 78 00 - - - - Other spirituous beverages FREE -
2208 90 91 00 to 90 99 00 - - Undenatured ethyl alcohol of an 

alcoholic strength by volume of less than 
80 % vol

24.0% 20.0%

2209 Vinegar and substitutes for vinegar 
obtained from acetic acid:
-  Wine vinegar, in containers holding:

2209 00 11 00 - - 2 litres or less 20.0% 15.0%
2209 00 19 00 - -  More than 2 litres 20.0% 10.0%

-  Other, in containers holding:
2209 00 91 00 - - 2 litres or less 20.0% 15.0%
2209 00 99 00 - -  More than 2 litres 20.0% 10.0%

_______________



- 216 -

PROTOCOL B

REFERRED TO IN ARTICLE 7

DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS”
AND 

METHODS OF ADMINISTRATIVE CO-OPERATION



- 217 -

PROTOCOL B

REFERRED TO IN ARTICLE 7
DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS” AND 

METHODS OF ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

-----

TABLE OF CONTENTS

TITLE I GENERAL PROVISIONS

- Article 1 Definitions

TITLE II DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING 
PRODUCTS”

- Article 2 General Requirements
- Article 3 Cumulation in an EFTA State
- Article 4 Cumulation in Serbia
- Article 5 Wholly Obtained Products
- Article 6 Sufficiently Worked or Processed Products
- Article 7 Insufficient Working or Processing
- Article 8 Unit of Qualification
- Article 9 Accessories, Spare Parts and Tools
- Article 10 Sets
- Article 11 Neutral Elements

TITLE III TERRITORIAL REQUIREMENTS

- Article 12 Principle of Territoriality
- Article 13 Direct Transport
- Article 14 Exhibitions

TITLE IV DRAWBACK OR EXEMPTION

- Article 15 Prohibition of Drawback of, or Exemption from, Customs Duties



- 218 -

TITLE V PROOF OF ORIGIN

- Article 16 General Requirements
- Article 17 Procedure for the Issuance of a  Movement Certificate EUR.1 or 

EUR-MED
- Article 18 Movement Certificates EUR.1 or EUR-MED Issued 

Retrospectively
- Article 19 Issue of a duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED
- Article 20 Issue of Movement Certificates EUR.1 or EUR-MED on the Basis 

of a Proof of Origin Previously Issued or Made out
- Article 21 Accounting Segregation
- Article 22 Conditions for Making out an Invoice Declaration or an Invoice 

Declaration EUR-MED
- Article 23 Approved Exporter
- Article 24 Validity of Proof of Origin
- Article 25 Submission of Proofs of Origin
- Article 26 Importation by Instalments
- Article 27 Exemptions from Proof of Origin
- Article 28 Supporting Documents
- Article 29 Preservation of Proof of Origin and Supporting Documents
- Article 30 Discrepancies and Formal Errors
- Article 31 Amounts Expressed in Euro

TITLE VI ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE 
CO-OPERATION

- Article 32 Mutual Assistance
- Article 33 Verification of Proofs of Origin
- Article 34 Dispute Settlement
- Article 35 Penalties
- Article 36 Free Zones

TITLE VII FINAL PROVISIONS

- Article 37 Transitional Provision for Goods in Transit or Storage
- Article 38 Appendices



- 219 -

LIST OF APPENDICES

Appendix 1 Introductory Notes to the List in Appendix 2

Appendix 2 List of Working or Processing Required to be Carried out on Non-
Originating Materials in order that the Product Manufactured can 
Obtain Originating Status

Appendix 3a Specimens of Movement Certificate EUR.1 and Application for a 
Movement Certificate EUR.1

Appendix 3b Specimens of Movement Certificate EUR-MED and Application 
for a Movement Certificate EUR-MED

Appendix 4a Text of the Invoice Declaration

Appendix 4b Text of the Invoice Declaration EUR-MED

Appendix 5 List of Countries or Territories Participating in the Euro-
Mediterranean Partnership Based on the Barcelona Declaration



- 220 -

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) “manufacture” means any kind of working or processing including 
assembly or specific operations;

(b) “material” means any ingredient, raw material, component or part, etc., 
used in the manufacture of the product;

(c) “product” means the product being manufactured, even if it is intended 
for later use in another manufacturing operation;

(d) “goods” means both materials and products;

(e) “customs value” means the value as determined in accordance with the 
1994 Agreement on implementation of Article VII of the General 
Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs 
valuation);

(f) “ex-works price” means the price paid for the product ex works to the 
manufacturer in Serbia or an EFTA State in whose undertaking the last 
working or processing is carried out, provided the price includes the 
value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or 
may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) “value of materials” means the customs value at the time of importation 
of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot 
be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in 
Serbia or an EFTA State;

(h) “value of originating materials” means the value of such materials as 
defined in (g) applied mutatis mutandis;

(i) “value added” shall be taken to be the ex-works price minus the customs 
value of each of the materials incorporated which originate in the other 
countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is 
applicable or, where the customs value is not known or cannot be 
ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Serbia 
or in the EFTA State concerned;
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(j) “chapters” and “headings” mean the chapters and the headings (four-digit 
codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized 
Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol 
as “the Harmonized System” or “HS”;

(k) “classified” refers to the classification of a product or material under a 
particular heading;

(l) “consignment” means products which are either sent simultaneously 
from one exporter to one consignee or covered by a single transport 
document covering their shipment from the exporter to the consignee or, 
in the absence of such a document, by a single invoice;

(m) “territories” includes territorial waters;

(n) “EUR” means “euro”, the single currency of the European Monetary 
Union;

(o) “an EFTA State” means any of the following States: Iceland, Norway or 
Switzerland (including Liechtenstein)7, as the case may be;

(p) “Party” within the meaning of this Protocol means Serbia, Iceland, 
Norway, Switzerland or Liechtenstein. 

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF “ORIGINATING PRODUCTS”

Article 2

General Requirements

1. For the purposes of this Agreement, the following products shall be considered 
as originating in an EFTA State:

(a) products wholly obtained in an EFTA State within the meaning of 
Article 5;

(b) products obtained in an EFTA State incorporating materials which have 
not been wholly obtained there, provided that such materials have 
undergone sufficient working or processing in an EFTA State within the 
meaning of Article 6;

                                                            
7 Due to the customs union between Switzerland and Liechtenstein, products originating in Liechtenstein are 

considered as originating in Switzerland.
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(c) goods originating in the European Economic Area (EEA), within the 
meaning of Protocol 4 to the Agreement on the European Economic 
Area.

2. For the purposes of this Agreement, the following products shall be considered 
as originating in Serbia:

(a) products wholly obtained in Serbia within the meaning of Article 5;

(b) products obtained in Serbia incorporating materials which have not been 
wholly obtained there, provided that such materials have undergone 
sufficient working or processing in Serbia within the meaning of 
Article 6.

3. The provisions of subparagraph 1 (c) shall only apply provided a free trade 
agreement is applicable between, on the one hand, Serbia and, on the other hand, 
the European Community.

Article 3

Cumulation in an EFTA State

1. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of Article 2, products shall be 
considered as originating in an EFTA State if such products are obtained there, 
incorporating materials originating in Iceland, Norway, Switzerland (including 
Liechtenstein)8, Turkey or the European Community, provided that the working or 
processing carried out in the EFTA State concerned goes beyond the operations referred 
to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient 
working or processing.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of Article 2, products shall be 
considered as originating in an EFTA State if such products are obtained there, 
incorporating materials originating in Serbia or any other country participating in the 
European Union’s Stabilisation and Association Process9, provided that the working or 
processing carried out in an EFTA State goes beyond the operations referred to in 
Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient 
working or processing.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of Article 2, products shall be 
considered as originating in an EFTA State if such products are obtained there, 
incorporating materials originating in the Faroe Islands or in any country which is a 
participant in the Euro-Mediterranean partnership, based on the Barcelona Declaration 

                                                            
8 The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with 

Switzerland and is a Contracting Party to the Agreement of 2 May 1992 on the European Economic Area.
9 As defined in the conclusions of the General Affairs Council in April 1997 and the Commission of 19 

May 1999 on the establishment of the Stabilisation and Association Process with Western Balkan 
countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and United Nations 
Interim Mission in Kosovo).
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adopted at the Euro-Mediterranean Conference held on 27 and 28 November 199510, 
other than Turkey, provided that the working or processing carried out in an EFTA State 
goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such 
materials have undergone sufficient working or processing.

4. Where the working or processing carried out in an EFTA State does not go 
beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered 
as originating in the EFTA State concerned only where the value added there is greater 
than the value of the materials used that are originating in any one of the other countries 
referred to in paragraphs 1 to 3. If this is not so, the product obtained shall be 
considered as originating in the country which accounts for the highest value of 
originating materials used in the manufacture in the EFTA State concerned.

5. Products originating in one of the countries referred to in paragraphs 1 to 3, 
which do not undergo any working or processing in the EFTA State concerned, retain 
their origin if exported into one of these countries.

6. The cumulation provided for in this Article may only be applied provided that:

(a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the 
GATT 1994 is applicable between the countries involved in the 
acquisition of the originating status and the country of destination;

(b) materials and products have acquired originating status by the 
application of rules of origin identical to those given in this Protocol; and

(c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply 
cumulation have been published in Serbia and in the EFTA States. 

The cumulation provided for in this Article shall apply from the date agreed by the 
Parties concerned and indicated in the notice published in the respective official 
gazettes.

The EFTA States shall provide Serbia, through the EFTA Secretariat, with details of the 
agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of 
origin, which are applied with the other countries referred to in paragraphs 1, 2 and 3.

Article 4

Cumulation in Serbia

1. Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of Article 2, products shall be 
considered as originating in Serbia if such products are obtained there, incorporating 
materials originating in Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein)11, 
Turkey or the European Community, provided that the working or processing carried 

                                                            
10 A list of the countries participating in the Euro-Mediterranean partnership can be found at 

Appendix 5.
11 The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with 

Switzerland and is a Contracting Party to the Agreement of 2 May 1992 on the European Economic Area.
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out in Serbia goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be 
necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of Article 2, products shall be 
considered as originating in Serbia if such products are obtained there, incorporating 
materials originating in Serbia or any other country participating in the European 
Union’s Stabilisation and Association Process12, provided that the working or 
processing carried out in a Serbia goes beyond the operations referred to in Article 7. It 
shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or 
processing.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of Article 2, products shall be 
considered as originating in Serbia if such products are obtained there, incorporating 
materials originating in the Faroe Islands or in any country which is a participant in the 
Euro-Mediterranean partnership, based on the Barcelona Declaration adopted at the 
Euro-Mediterranean Conference held on 27 and 28 November 199513, other than 
Turkey, provided that the working or processing carried out in Serbia goes beyond the 
operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have 
undergone sufficient working or processing.

4. Where the working or processing carried out in Serbia does not go beyond the 
operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as 
originating in Serbia only where the value added there is greater than the value of the 
materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraphs 1, 2 
and 3. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the 
country which accounts for the highest value of originating materials used in the 
manufacture in Serbia.

5. Products, originating in one of the countries referred to in paragraphs 1 to 3, 
which do not undergo any working or processing in Serbia, retain their origin if 
exported into one of these countries.

6. The cumulation provided for in this Article may only be applied provided that:

(a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the 
GATT 1994 is applicable between the countries involved in the 
acquisition of the originating status and the country of destination;

(b) materials and products have acquired originating status by application of 
rules of origin identical to those given in this Protocol; and

(c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply 
cumulation have been published in Serbia and in the EFTA States. 

                                                            
12 As defined in the conclusions of the General Affairs Council in April 1997 and the Commission of 19 

May 1999 on the establishment of the Stabilisation and Association Process with Western Balkan 
countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and United Nations 
Interim Mission in Kosovo).

13 A list of the countries participating in the Euro-Mediterranean partnership can be found at Appendix 5.
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The cumulation provided for in this Article shall apply from the date agreed by 
the Parties concerned and indicated in the notice published in the respective official 
gazettes.

Serbia shall provide the EFTA States, through the EFTA Secretariat with details 
of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding 
rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraphs 1, 2 
and 3.

Article 5

Wholly Obtained Products

1. The following shall be considered as wholly obtained in Serbia or an EFTA 
State:

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the 
territorial waters of the Parties by their vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products 
referred to in subparagraph (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, 
including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted 
there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial 
waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in 
subparagraphs (a) to (j).

2. The terms “their vessels” and “their factory ships” in subparagraphs 1(f) and 1 
(g) shall apply only to vessels and factory ships:

(a) which are registered or recorded in Serbia or in an EFTA State;

(b) which sail under the flag of Serbia or of an EFTA State;
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(c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of 
Serbia or of EFTA States, or by a company with its head office in one of 
these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board 
of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members 
of such boards are nationals of Serbia or of EFTA States and of which, in 
addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half 
the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the 
said States;

(d) of which the master and officers are nationals of Serbia or of EFTA 
States; and

(e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Serbia or of 
EFTA States.

Article 6

Sufficiently Worked or Processed Products

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are 
considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in 
Appendix 2 are fulfilled.

The conditions referred to in Appendix 2 indicate, for all products covered by 
this Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating 
materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows 
that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out 
in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the 
product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of 
the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the 
conditions set out in Appendix 2, should not be used in the manufacture of a product 
may nevertheless be used, provided that:

(a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the 
product; and

(b) any of the percentages given in Appendix 2 for the maximum value of 
non-originating materials are not exceeded through the application of this 
paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the 
Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.
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Article 7

Insufficient Working or Processing

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered 
as insufficient working or processing to confer the status of originating products, 
whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the products remain in good 
condition during transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other  coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and 
rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching (including the 
making-up of sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards 
or boards and all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing 
signs on products or their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;

(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or 
disassembly of products into parts;

(o) a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) 
to (n); or
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(p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in Serbia or an EFTA State on a given product 
shall be considered together when determining whether the working or processing 
undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of 
paragraph 1.

Article 8

Unit of Qualification

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol 
shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining 
classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

(a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified 
under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole 
constitutes the unit of qualification;

(b) when a consignment consists of a number of identical products classified 
under the same heading of the Harmonized System, each product must 
be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included 
with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of 
determining origin.

Article 9

Accessories, Spare Parts and Tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, 
machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in 
the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the 
piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.
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Article 10

Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded 
as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is 
composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be 
regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not 
exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

Article 11

Neutral Elements

In order to determine whether a product is an originating product, it shall not be 
necessary to determine the origin of the following which might be used in its 
manufacture:

(a) energy and fuel;

(b) plant and equipment;

(c) machines and tools; or

(d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the 
final composition of the product.

TITLE III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

Principle of Territoriality

1. Except as provided for in subparagraph 1 (c) of Article 2, Articles 3 and 4 and 
paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title 
II must be fulfilled without interruption in Serbia or an EFTA State.

2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported 
from Serbia or an EFTA State to another country return, they must be considered as 
non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs 
authorities that:

(a) the returning goods are the same as those exported; and
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(b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve 
them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in 
Title II shall not be affected by working or processing done outside Serbia or an EFTA 
State on materials exported from Serbia or an EFTA State and subsequently re-imported 
there, provided:

(a) the said materials are wholly obtained in Serbia or an EFTA State or 
have undergone working or processing beyond the operations referred to 
in Article 7 prior to being exported; and

(b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

(i) the re-imported goods have been obtained by working or 
processing the exported materials; and

(ii) the total added value acquired outside Serbia or the EFTA State 
concerned by applying the provisions of this Article does not 
exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for 
which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status 
set out in Title II shall not apply to working or processing done outside Serbia or an 
EFTA State. But where, in Appendix 2, a rule setting a maximum value for all the non-
originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the 
end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory 
of the Party concerned, taken together with the total added value acquired outside Serbia 
or the EFTA State concerned by applying the provisions of this Article, shall not exceed 
the stated percentage.

5. For the purposes of paragraphs 3 and 4, “total added value” means all costs 
arising outside Serbia or the EFTA State concerned, including the value of the materials 
incorporated there.

6. Paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions 
set out in Appendix 2 or which can be considered sufficiently worked or processed only 
if the general tolerance fixed in paragraph 2 of Article 6 is applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 
to 63 of the Harmonized System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article 
and done outside Serbia or an EFTA State shall be done under the outward processing 
arrangements, or similar arrangements.
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Article 13

Direct Transport

1. The preferential treatment provided for under this Agreement applies only to 
products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly 
between the Parties or through the territories of the other countries referred to in 
Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable. However, products constituting 
one single consignment may be transported through other territories with, should the 
occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided 
that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of 
transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or 
any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across a territory other than 
that of the Parties.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be 
supplied to the customs authorities of the importing Party by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting 
Party through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

(i) giving an exact description of the products;

(ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, 
where applicable, the names of the ships, or the other means of 
transport used; and

(iii) certifying the conditions under which the products remained in 
the transit country; or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

Exhibitions

1. Originating products sent for exhibition in a country other than those referred to 
in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, and sold after the exhibition for 
importation into Serbia or an EFTA State, shall benefit on importation from the 
provisions of this Agreement, provided it is shown to the satisfaction of the customs 
authorities that:

(a) an exporter has consigned these products from Serbia or an EFTA State 
to the country in which the exhibition is held and has exhibited them 
there;
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(b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a 
person in Serbia or an EFTA State;

(c) the products have been consigned during the exhibition or immediately 
thereafter in the State in which they were sent for exhibition; and

(d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been 
used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions 
of Title V and submitted to the customs authorities of the importing Party in the normal 
manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where 
necessary, additional documentary evidence of the conditions under which the products 
have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, 
fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in 
shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during 
which the products remain under customs control.

TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

Article 15

Prohibition of Drawback of, or Exemption from, Customs Duties

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in 
Serbia, in an EFTA State or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 
for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of 
Title V shall not be subject in Serbia or an EFTA State to drawback of, or exemption 
from, customs duties of whatever kind.

2. Paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-
payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, 
applicable in Serbia or an EFTA State to materials used in the manufacture, where such 
refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products 
obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home 
use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to 
submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate 
documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating 
materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties 
or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.
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4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging 
within the meaning of paragraph 2 of Article 8, accessories, spare parts and tools within 
the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when 
such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials 
which are of the kind to which this Agreement applies. Furthermore, they shall not 
preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable 
upon export in accordance with the provisions of this Agreement.

TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 16

General Requirements

1. Products originating in Serbia shall, on importation into an EFTA State and 
products originating in an EFTA State shall, on importation into Serbia, benefit from 
this Agreement upon submission of one of the following proofs of origin:

(a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in 
Appendix 3a; 

(b) a movement certificate EUR-MED, a specimen of which appears in 
Appendix 3b; or

(c) in the cases specified in paragraph 1 of Article 22, a declaration, 
subsequently referred to as the “invoice declaration” or the “invoice 
declaration EUR-MED”, given by the exporter on an invoice, a delivery 
note or any other commercial document which describes the products 
concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the texts of 
the invoice declarations appear in Appendices 4a and 4b.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this 
Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from this Agreement without 
it being necessary to submit any of the documents referred to in paragraph 1.
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Article 17

Procedure for the Issue of a Movement Certificate EUR.1 or EUR-MED

1. A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs 
authorities of the exporting Party on application having been made in writing by the 
exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.

2. For the purposes of paragraph 1, the exporter or his authorised representative 
shall fill out both the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the application 
form, specimens of which appear in Appendices 3a and 3b. These forms shall be 
completed in one of the official languages of a Party, or in English, in accordance with 
the provisions of the domestic law of the exporting Party. If the forms are completed in 
handwriting, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the 
products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank 
lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the 
last line of the description, the empty space being crossed through.

3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-
MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities 
of the exporting Party where the movement certificate EUR.1 or EUR-MED is issued, 
all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as 
well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

4. Without prejudice to paragraph 5, a movement certificate EUR.1 shall be issued 
by the customs authorities of Serbia or of an EFTA State in the following cases: 

(a) if the products concerned can be considered as products originating in 
Serbia, in an EFTA State or in one of the other countries referred to in 
paragraph 1 of Article 3 and paragraph 1 of Article 4 with which 
cumulation is applicable, without application of cumulation with 
materials originating in one of the countries referred to in paragraphs 2 
and 3 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 of Article 4, and fulfil the other 
requirements of this Protocol; or

(b) if the products concerned can be considered as products originating in 
one of the countries referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and 
paragraphs 2 and 3 of Article 4 with which cumulation is applicable, 
without application of cumulation with materials originating in one of the 
countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements 
of this Protocol, provided a certificate EUR-MED or an invoice 
declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.

5. A movement certificate EUR-MED shall be issued by the customs authorities of 
Serbia or of an EFTA State, if the products concerned can be considered as products 
originating in Serbia, in an EFTA State or in one of the other countries referred to in 
Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, fulfil the requirements of this 
Protocol and:



- 235 -

(a) cumulation was applied with materials originating in one of the countries 
referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 of 
Article 4; 

(b) the products may be used as materials in the context of cumulation for 
the manufacture of products for export to one of the countries referred to 
in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 of Article 4; or

(c) the products may be re-exported from the country of destination to one of 
the countries referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and 
paragraphs 2 and 3 of Article 4.

6. A movement certificate EUR-MED shall contain one of the following statements 
in English in Box 7:

(a) if origin has been obtained by application of cumulation with one or 
more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“CUMULATION APPLIED WITH ….”(name of the country/countries)

(b) if origin has been obtained without the application of cumulation with 
one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“NO CUMULATION APPLIED”

7. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 or EUR-MED 
shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the 
fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have 
the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's 
accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the 
forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check 
whether the space reserved for the description of the products has been completed in 
such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

8. The date of issue of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be 
indicated in Box 11 of the certificate.

9. A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs 
authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been 
effected or ensured.

Article 18

Movement Certificates EUR.1 or EUR-MED Issued Retrospectively

1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 17, a movement certificate EUR.1 or 
EUR-MED may exceptionally be issued after exportation of the products to which it 
relates if:



- 236 -

(a) it was not issued at the time of exportation because of errors, involuntary 
omissions or special circumstances; or

(b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a 
movement certificate EUR.1 or EUR-MED was issued but was not 
accepted at importation for technical reasons.

2. Notwithstanding paragraph 9 of Article 17, a movement certificate EUR-MED 
may be issued after exportation of the products to which it relates and for which a 
movement certificate EUR.1 was issued at the time of exportation, provided that it is 
demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that the conditions referred to 
in paragraph 5 of Article 17 are satisfied.

3. For the implementation of paragraph 1 and 2, the exporter must indicate in the 
application the place and date of exportation of the products to which the movement 
certificate EUR.1 or EUR-MED relates, and state the reasons for the request. 

4. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 or EUR-MED 
retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's 
application agrees with that in the corresponding file.

5. Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively by 
application of paragraph 1 must be endorsed with the following phrase in English:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

Movement certificates EUR-MED issued retrospectively by application of paragraph 2 
must be endorsed with the following phrase in English:

“ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no….[date and place of 
issue])”

6. The endorsement referred to in paragraph 5 shall be inserted in Box 7 of the 
movement certificate EUR.1 or EUR-MED.

Article 19

Issue of a Duplicate Movement Certificate EUR.1 or EUR-MED

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1 or 
EUR-MED, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a 
duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

2. The duplicate issued in accordance with paragraph 1 must be endorsed with the 
following word in English:

“DUPLICATE”
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3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the 
duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement 
certificate EUR.1 or EUR-MED, shall take effect as from that date.

Article 20

Issue of Movement Certificates EUR.1 or EUR-MED on the Basis of a
Proof of Origin Previously Issued or Completed

When originating products are placed under the control of a customs office in 
Serbia or an EFTA State, it shall be possible to replace the original proof of origin by 
one or more movement certificates EUR.1 or EUR-MED for the purpose of sending all 
or some of these products elsewhere within Serbia or an EFTA State. The replacement 
movement certificate(s) EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs office 
under whose control the products are placed.

Article 21

Accounting Segregation

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks 
of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the 
customs authorities, at the written request of those concerned, may authorise the so-
called “accounting segregation” method to be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the 
number of products obtained which could be considered as originating is the same as 
that which would have been obtained if there had been physical segregation of the 
stocks.

3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions 
deemed appropriate.

4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting 
principles applicable in the Party where the product was manufactured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the 
case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At 
the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how 
the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may 
withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the 
authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid 
down in this Protocol.
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Article 22

Conditions for Making out an Invoice Declaration 
or an Invoice Declaration EUR-MED

1. An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED as referred to in 
subparagraph 1 (c) of Article 16 may be made out:

(a) by an approved exporter within the meaning of Article 23; or

(b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages 
containing originating products whose total value does not exceed 
EUR 6,000.

2. Without prejudice to paragraph 3, an invoice declaration may be made out in the 
following cases:

(a) if the products concerned can be considered as products originating in 
Serbia, in an EFTA State or in one of the other countries referred to in 
paragraph 1 of Article 3 and paragraph 1 of Article 4 with which 
cumulation is applicable, without application of cumulation with 
materials originating in one of the countries referred to in paragraphs 2 
and 3 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 of Article 4, and fulfil the other 
requirements of this Protocol; or

(b) if the products concerned can be considered as products originating in 
one of the countries referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and 
paragraphs 2 and 3 of Article 4 with which cumulation is applicable, 
without application of cumulation with materials originating in one of the 
countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements 
of this Protocol, provided a certificate EUR-MED or an invoice 
declaration EUR-MED has been issued in the country of origin.

3. An invoice declaration EUR-MED shall be made out if the products concerned 
can be considered as products originating in Serbia, in an EFTA State or in one of the 
other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, fulfil 
the requirements of this Protocol and:

(a) cumulation was applied with materials originating in one of the countries 
referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 of 
Article 4, or

(b) the products may be used as materials in the context of cumulation for 
the manufacture of products for export to one of the countries referred to 
in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and paragraphs 2 and 3 of Article 4, or

(c) the products may be re-exported from the country of destination to one of 
the countries referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 3 and 
paragraphs 2 and 3 of Article 4. 
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4. An invoice declaration EUR-MED shall contain one of the following statements 
in English:

(a) if origin has been obtained by application of cumulation with one or 
more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“CUMULATION APPLIED WITH ….” (name of the country/countries)

(b) if origin has been obtained without the application of cumulation with 
one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“NO CUMULATION APPLIED”

5. The exporter making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-
MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities 
of the exporting Party, all appropriate documents proving the originating status of the 
products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

6. An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be made out 
by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or 
another commercial document, the declaration, the text of which appears in Appendices 
4a and 4b, using one of the linguistic versions set out in these Appendices and in 
accordance with the provisions of the domestic law of the exporting Party. If the 
declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters.

7. Invoice declarations and invoice declarations EUR-MED shall bear the original 
signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the 
meaning of Article 23 shall not be required to sign such declarations provided that he 
gives the customs authorities of the exporting Party a written undertaking that he 
accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had 
been signed in manuscript by him.

8. An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED may be made out by 
the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on 
condition that it is presented in the importing Party no longer than two years after the 
importation of the products to which it relates.

Article 23

Approved Exporter

1. The customs authorities of the exporting Party may authorise any exporter 
(hereinafter referred to as “approved exporter”) who makes frequent shipments of 
products under this Agreement to make out invoice declarations or invoice declarations 
EUR-MED irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking 
such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees 
necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the 
other requirements of this Protocol.
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2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any 
conditions which they consider appropriate.

3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs 
authorisation number which shall appear on the invoice declaration or the invoice 
declaration EUR-MED.

4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the 
approved exporter.

5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall 
do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in 
paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise 
makes an incorrect use of the authorisation.

Article 24

Validity of Proof of Origin

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the 
exporting Party, and must be submitted within the said period to the customs authorities 
of the importing Party.

2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing 
Party after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for 
the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these 
documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing 
Party may accept the proofs of origin where the products have been submitted before 
the said final date.

Article 25

Submission of Proofs of Origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing 
Party in accordance with the procedures applicable in that Party. The said authorities 
may require a translation of a proof of origin and may also require the import 
declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the 
products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.
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Article 26

Importation by Instalments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the 
customs authorities of the importing Party, dismantled or non-assembled products 
within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within 
Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are 
imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to 
the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 27

Exemptions from Proof of Origin

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or 
forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products 
without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are 
not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of 
this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the 
case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration 
CN22 / CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.

2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use 
of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way 
of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial 
purpose is in view.

3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the 
case of small packages or EUR 1,200 in the case of products forming part of travellers' 
personal luggage.

Article 28

Supporting Documents

The documents referred to in paragraph 3 of Article 17 and paragraph 5 of Article 22 
used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1, 
a movement certificate EUR-MED, an invoice declaration or an invoice declaration 
EUR-MED can be considered as products originating in Serbia, in an EFTA State or in 
one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other 
requirements of this Protocol may consist, inter alia, of the following:

(a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to 
obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or 
internal book-keeping;
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(b) documents proving the originating status of materials used, issued or 
made out in Serbia or an EFTA State in where these documents are used 
in accordance with domestic law;

(c) documents proving the working or processing of materials in Serbia or in 
an EFTA State, issued or made out in Serbia or in an EFTA State, where 
these documents are used in accordance with domestic law;

(d) movement certificates EUR.1, movement certificates EUR-MED, invoice 
declarations or invoice declarations EUR-MED proving the originating 
status of materials used, issued or made out in Serbia or in an EFTA State 
accordance with this Protocol, or in one of the other countries referred to 
in Articles 3 and 4, in accordance with rules of origin which are identical 
to the rules in this Protocol;

(e) appropriate evidence concerning working and processing undergone 
outside Serbia, or an EFTA State the other countries referred to in 
Articles 3 and 4 by application of Article 12, proving that the 
requirements of that Article have been satisfied.

Article 29

Preservation of Proof of Origin and Supporting Documents

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-
MED shall keep for at least three years the documents referred to in paragraph 3 of 
Article 17.

2. The exporter making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-
MED shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the 
documents referred to in paragraph 5 Article 22.

3. The customs authorities of the exporting Party issuing a movement certificate 
EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three years the application form referred to 
in paragraph 2 of Article 17.

4. The customs authorities of the importing Party shall keep for at least three years 
the movement certificates EUR.1, the movement certificates EUR-MED, the invoice 
declarations and the invoice declarations EUR-MED submitted to them.

Article 30

Discrepancies and Formal Errors

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof 
of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the 
purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto
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render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does 
correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors, such as typing errors, on a proof of origin should not 
cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts 
concerning the correctness of the statements made in this document.

Article 31

Amounts Expressed in Euro

1. For the purposes of subparagraph 1 (b) of Article 22 and paragraph 3 of 
Article 27, in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts 
in the national currencies of the countries referred to in Articles 3 and 4 equivalent to 
the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries 
concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of subparagraph 1 (b) of 
Article 22 or paragraph 3 of Article 27 by reference to the currency in which the invoice 
is drawn up, according to the amount fixed by the Party concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in 
that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October 
and shall apply from 1 January the following year. The Parties shall be notified of the 
relevant amounts.

4. A Party may round up or down the amount resulting from the conversion into its 
national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not 
differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent.

A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount 
expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, 
the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less 
than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent 
may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that 
equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Joint Committee at the 
request of any of the Parties. When carrying out this review, the Joint Committee shall 
consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. 
For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.
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TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

Article 32

Mutual Assistance

1. The customs authorities of Serbia and the EFTA States shall provide each other, 
through the EFTA Secretariat, with specimen impressions of stamps used in their 
customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED with the 
addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates, invoice 
declarations and invoice declarations EUR-MED.

2. In order to ensure the proper application of this Protocol, Serbia and the EFTA 
States shall assist each other, through the competent customs administrations, in 
checking the authenticity of movement certificates EUR.1, movement certificates EUR-
MED, the invoice declarations and the invoice declarations EUR-MED, and the 
correctness of the information given in these documents.

Article 33

Verification of Proofs of Origin

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or 
whenever the customs authorities of the importing Party have reasonable doubts as to 
the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or 
the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. For the purposes of paragraph 1, the customs authorities of the importing Party 
shall return the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the invoice, if it has 
been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy 
of these documents, to the customs authorities of the exporting Party giving, where 
appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained 
suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be 
forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting 
Party. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out 
any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

4. If the customs authorities of the importing Party decide to suspend the granting 
of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the 
verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any 
precautionary measures considered necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the 
results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly 
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whether the documents are authentic and whether the products concerned can be 
considered as products originating in Serbia, in an EFTA State or in one of the other 
countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this 
Protocol.

6. If, in cases of reasonable doubt, there is no reply within ten months of the date of 
the verification request or if the reply does not contain sufficient information to 
determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, 
the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse
entitlement to the preferences.

Article 34

Dispute Settlement

1. Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 33 
which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and 
the customs authorities responsible for carrying out this verification or which raise a 
question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Serbia−  
EFTA Joint Committee.

2. In all cases, the settlement of disputes between the importer and the customs 
authorities of the importing Party shall be under the legislation of the said Party.

Article 35

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn 
up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a 
preferential treatment for products.

Article 36

Free Zones

1. Serbia and the EFTA States shall take all necessary steps to ensure that products 
traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone
situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo 
handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. Notwithstanding paragraph 1, when products originating in Serbia or in an 
EFTA State are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo 
treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement 
certificate EUR.1 or EUR-MED at the exporter's request, if the treatment or processing 
undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.



- 246 -

TITLE VII

FINAL PROVISIONS

Article 37

Transitional Provision for Goods in Transit or Storage

The provisions of this Agreement may be applied to goods which comply with 
the provisions of this Protocol and which, on the date of entry into force of this 
Agreement, are either in transit or are in Serbia or in an EFTA State in temporary 
storage in customs warehouses or in free zones, subject to the submission to the customs 
authorities of the importing country, within four months of the said date, of a movement 
certificate EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively by the customs authorities of the 
exporting country together with the documents showing that the goods have been 
transported directly in accordance with the provisions of Article 13.

Article 38

Appendices

The Appendices to this Protocol shall form an integral part thereof.
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______________

APPENDIX 1 TO PROTOCOL B

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN APPENDIX 2

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently 
worked or processed within the meaning of Article 6 of Protocol B.

Note 2:

2.1 The first two columns in the list describe the product obtained. The first column 
gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System 
and the second column gives the description of goods used in that system for 
that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is 
specified in columns 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column 
is preceded by an 'ex', this signifies that the rules in columns 3 or 4 apply only to 
the part of that heading as described in column 2.

2.2 Where several heading numbers are grouped together in column 1, or where a 
chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore 
given in general terms, the adjacent rules in columns 3 or 4 apply to all products 
which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter 
or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3 Where the list contains different rules applying to different products within a 
heading, each indent contains the description of that part of the heading covered 
by the adjacent rules in columns 3 or 4.

2.4 Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 
3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in 
column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the 
rule set out in column 3 has to be applied.

Note 3:

3.1 The provisions of Article 6 of Protocol B concerning products having acquired 
originating status which are used in the manufacture of other products apply 
regardless of whether such status has been acquired inside the factory where 
these products are used or in another factory in a Party.

Example:
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An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-
originating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of 
the ex-works price, is made from “other alloy steel roughly shaped by forging” 
of heading ex 7224.

If this forging has been forged in the Party concerned from a non-originating 
ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading 
ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value 
calculation for the engine regardless of whether it was produced in the same 
factory or in another factory in the Party concerned. The value of the non-
originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the 
non-originating materials used.

3.2 The rule in the list represents the minimum amount of working or processing 
required and the carrying out of more working or processing also confers 
originating status; conversely, the carrying out of less working or processing 
cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating 
material at a certain level of manufacture may be used, the use of such material 
at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such material at a 
later stage is not.

3.3 Without prejudice to Note 3.2, where a rule states that “materials of any 
heading” may be used, materials of the same heading as the product may also be 
used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained 
in the rule. However, the expression “manufacture from materials of any 
heading, including other materials of heading ...” means that only materials 
classified in the same heading as the product of a different description than that 
of the product as given in column 2 of the list may be used.

3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more 
than one material, this means that any one or more materials may be used. It 
does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be 
used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This 
does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other or 
both.

3.5 Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a 
particular material, the condition does not prevent the use of other materials 
which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 
6.2 in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904 which specifically excludes the use 
of cereals and their derivatives does not prevent the use of mineral salts, 
chemicals and other additives which are not products from cereals.
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However, this does not apply to products which, although they cannot be 
manufactured from the particular material specified in the list, can be produced 
from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex chapter 62 made from non-woven 
materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of 
article, it is not possible to start from non-woven cloth - even if non-woven 
cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material 
would normally be at the stage before yarn - that is the fibre stage.

3.6 Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of 
non-originating materials that can be used, then these percentages may not be 
added together. In other words, the maximum value of all the non-originating 
materials used may never exceed the highest of the percentages given. 
Furthermore, the individual percentages must not be exceeded in relation to the 
particular materials they apply to.

Note 4:

4.1 The term “natural fibres” is used in the list to refer to fibres other than artificial 
or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, 
including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been 
carded, combed or otherwise processed but not spun.

4.2 The term “natural fibres” includes horsehair of heading 0511, silk of headings 
5002 and 5003 as well as the wool fibres, fine or coarse animal hair of headings 
5101 to 5105, the cotton fibres of headings 5201 to 5203 and the other vegetable 
fibres of headings 5301 to 5305.

4.3 The terms “textile pulp”, “chemical materials” and “paper-making materials” are 
used in the list to describe the materials not classified in Chapters 50 to 63, 
which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4 The term “man-made staple fibres” is used in the list to refer to synthetic or 
artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

Note 5:

5.1 Where for a given product in the list reference is made to this Note, the 
conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials, 
used in the manufacture of this product, which, taken together, represent 10 per 
cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also 
Notes 5.3 and 5.4).
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5.2 However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may only be applied to mixed 
products which have been made from two or more basic textile materials.

The basic textile materials referred to in this Note are the following:

- silk;

- wool;

- coarse animal hair;

- fine animal hair;

- horsehair;

- cotton;

- paper-making materials and paper;

- flax;

- true hemp,

- jute and other textile bast fibres;

- sisal and other textile fibres of the genus Agave;

- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

- synthetic man-made filaments,

- artificial man-made filaments;

- current conducting filaments;

- synthetic man-made staple fibres of polypropylene;

- synthetic man-made staple fibres of polyester;

- synthetic man-made staple fibres of polyamide;

- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile;

- synthetic man-made staple fibres of polyimide;

- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene;

- synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide;

- synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride;

- other synthetic man-made staple fibres;

- artificial man-made staple fibres of viscose;

- other artificial man-made staple fibres;

- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether 
whether or not gimped;

- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester 
whether or not gimped;

- products of heading 5605 (metalized yarn) incorporating strip consisting of a 
core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with 
aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a 
transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film; and
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- other products of heading 5605.

Example:

A yarn of heading 5205 made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic 
staple fibres of heading 5506 is a mixed yarn. Therefore, non-originating 
synthetic staple fibres that do not satisfy the origin rules (which require 
manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used up to a weight 
of 10 per cent of the yarn.

Example:

A woollen fabric of heading 5112 made from woollen yarn of heading 5107 and 
synthetic yarn of staple fibres of heading 5509 is a mixed fabric. Therefore 
synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require 
manufacture from chemical materials or textile pulp) or woollen yarn that does 
not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not 
carded or combed or otherwise prepared for spinning) or a combination of the 
two may be used provided their total weight does not exceed 10 per cent of the 
weight of the fabric.

Example: 

Tufted textile fabric of heading 5802 made from cotton yarn of heading 5205 
and cotton fabric of heading 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is 
itself a mixed fabric being made from yarns classified in two separate headings 
or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 
5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are 
two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is accordingly a 
mixed product.

5.3 In the case of products incorporating “yarn made of polyurethane segmented 
with flexible segments of polyether whether or not gimped” the tolerance 
referred to in Note 5.1 is 20 per cent in respect of this yarn.

5.4 In the case of products incorporating “strip consisting of a core of aluminium 
foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of 
a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two 
films of plastic film”, the tolerance referred to in Note 5.1 is 30 per cent in 
respect of this strip.

Note 6:

6.1 In the case of textile products which are marked in the list by a footnote 
referring to this note, textile materials, with the exception of linings and 
interlinings, which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the 
made-up product concerned may be used, provided that they are classified in a 
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heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 per 
cent of the ex-works price of the product.

6.2 Without prejudice to Note 6.3, materials which are not classified within 
Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, 
whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that for a particular textile item, such as trousers, 
yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, 
because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, 
it does not prevent the use of slide-fasteners even though slide-fasteners 
normally contain textiles.

6.3 Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified 
within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value 
of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

7.1 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 
3403, the “specific processes” are the following:

(a) vacuum distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all the following operations: processing with 
concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization 
with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally 
active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerization;

(h) alkylation; and

(i) isomerisation.

7.2 For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the “specific processes” are 
the following:

(a) vacuum distillation;
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(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all the following operations: processing with 
concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization 
with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally 
active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerization;

(h) alkylation;

(ij) isomerisation;

(k) in respect of heavy oils falling within heading ex 2710 only, 
desulphurization with hydrogen resulting in a reduction of at least 85 per 
cent of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 
T method);

(l) in respect of products falling within heading 2710 only, deparaffining by 
a process other than filtering;

(m) in respect of heavy oils falling within heading ex 2710 only, treatment 
with hydrogen at a pressure of more than 20 bar and a temperature of 
more than 250°C with the use of a catalyst, other than to effect 
desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a 
chemical reaction. The further treatment with hydrogen of lubricating 
oils of heading ex 2710 (e.g. hydro finishing or decolourisation) in order, 
more especially, to improve colour or stability shall not, however, be 
deemed to be a specific process;

(n) in respect of fuel oils falling within heading ex 2710 only, atmospheric 
distillation, on condition that less than 30 per cent of these products 
distils, by volume, including losses, at 300°C by the ASTM D 86 
method;

(o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils falling within 
heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical 
brush-discharge; and

(p) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite 
wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 per 
cent of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional 
crystallisation.
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7.3 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 
3403, simple operations such as cleaning, decanting, desalting, water separation, 
filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing 
products with different sulphur contents, as well as any combination of these 
operations or like operations, do not confer origin.

_______________

APPENDIX 2 TO PROTOCOL B

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT
ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT

MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not all be covered by this Agreement. It 
is, therefore, necessary to consult the other parts of this Agreement.

HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Chapter 1 Live animals All the animals of Chapter 1 
shall be wholly obtained

Chapter 2 Meat and edible meat offal Manufacture in which all the 
materials of Chapters 1 and 2 
used are wholly obtained

Chapter 3 Fish and crustaceans, molluscs 
and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 3 used are 
wholly obtained

ex Chapter 4 Dairy produce; birds' eggs; 
natural honey; edible products 
of animal origin, not elsewhere 
specified or included; except 
for:

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 4 used are 
wholly obtained

0403 Buttermilk, curdled milk and 
cream, yoghurt, kephir and 
other fermented or acidified 
milk and cream, whether or not 
concentrated or containing 
added sugar or other 
sweetening matter or flavoured 
or containing added fruit, nuts 
or cocoa

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 4 
used are wholly obtained,

- all the fruit juice (except that 
of pineapple, lime or 
grapefruit) of heading 2009 
used is originating, and

- the value of all the materials 
of Chapter 17 used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 5 Products of animal origin, not 
elsewhere specified or 
included; except for:

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 5 used are 
wholly obtained
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

ex 0502 Prepared pigs', hogs' or boars' 
bristles and hair

Cleaning, disinfecting, sorting 
and straightening of bristles 
and hair

Chapter 6 Live trees and other plants; 
bulbs, roots and the like; cut 
flowers and ornamental foliage

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 6 
used are wholly obtained, and

- the value of all the materials 
used does not exceed 50 % of 
the ex-works price of the 
product

Chapter 7 Edible vegetables and certain 
roots and tubers

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 7 used are 
wholly obtained

Chapter 8 Edible fruit and nuts; peel of 
citrus fruits or melons

Manufacture in which:

- all the fruit and nuts used are 
wholly obtained, and

- the value of all the materials 
of Chapter 17 used does not 
exceed 30 % of the value of 
the ex-works price of the 
product

ex Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices; 
except for:

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 9 used 
are wholly obtained

0901 Coffee, whether or not roasted 
or decaffeinated; coffee husks 
and skins; coffee substitutes 
containing coffee in any 
proportion

Manufacture from materials 
of any heading

0902 Tea, whether or not flavoured Manufacture from materials 
of any heading

ex 0910 Mixtures of spices Manufacture from materials 
of any heading

Chapter 10 Cereals Manufacture in which all the 
materials of Chapter 10 used 
are wholly obtained

ex Chapter 11 Products of the milling 
industry; malt; starches; inulin; 
wheat gluten; except for:

Manufacture in which all the 
cereals, edible vegetables, 
roots and tubers of 
heading 0714 or fruit used are 
wholly obtained

ex 1106 Flour, meal and powder of the 
dried, shelled leguminous 
vegetables of heading 0713

Drying and milling of 
leguminous vegetables of 
heading 0708
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Chapter 12 Oil seeds and oleaginous fruits; 
miscellaneous grains, seeds and 
fruit; industrial or medicinal 
plants; straw and fodder

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 12 used 
are wholly obtained

1301 Lac; natural gums, resins, 
gum-resins and oleoresins 
(for example, balsams)

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading 1301 used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

1302 Vegetable saps and extracts; 
pectic substances, pectinates 
and pectates; agar-agar and 
other mucilages and thickeners, 
whether or not modified, 
derived from vegetable 
products:

- Mucilages and thickeners, 
modified, derived from 
vegetable products

Manufacture from 
non-modified mucilages and 
thickeners

- Other Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

Chapter 14 Vegetable plaiting materials; 
vegetable products not 
elsewhere specified or included

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 14 used 
are wholly obtained

ex Chapter 15 Animal or vegetable fats and 
oils and their cleavage products; 
prepared edible fats; animal or 
vegetable waxes; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

1501 Pig fat (including lard) and 
poultry fat, other than that of 
heading 0209 or 1503:

- Fats from bones or waste Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of heading 0203, 0206 
or 0207 or bones of 
heading 0506

- Other Manufacture from meat or 
edible offal of swine of 
heading 0203 or 0206 or of 
meat and edible offal of 
poultry of heading 0207

1502 Fats of bovine animals, sheep or 
goats, other than those of 
heading 1503
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Fats from bones or waste Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of heading 0201, 0202, 0204 
or 0206 or bones of 
heading 0506

- Other Manufacture in which all the 
materials of Chapter 2 used 
are wholly obtained

1504 Fats and oils and their fractions, 
of fish or marine mammals, 
whether or not refined, but not 
chemically modified:

- Solid fractions Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 1504

- Other Manufacture in which all the 
materials of Chapters 2 and 3 
used are wholly obtained

ex 1505 Refined lanolin Manufacture from crude wool 
grease of heading 1505

1506 Other animal fats and oils and 
their fractions, whether or not 
refined, but not chemically 
modified:

- Solid fractions Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 1506

- Other Manufacture in which all the 
materials of Chapter 2 used 
are wholly obtained

1507 to 1515 Vegetable oils and their 
fractions:

- Soya, ground nut, palm, copra, 
palm kernel, babassu, tung and 
oiticica oil, myrtle wax and 
Japan wax, fractions of jojoba 
oil and oils for technical or 
industrial uses other than the 
manufacture of foodstuffs for 
human consumption

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

- Solid fractions, except for that 
of jojoba oil

Manufacture from other 
materials of headings 1507 
to 1515
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Other Manufacture in which all the 
vegetable materials used are 
wholly obtained

1516 Animal or vegetable fats and 
oils and their fractions, partly or 
wholly hydrogenated, 
inter-esterified, re-esterified or 
elaidinised, whether or not 
refined, but not further prepared

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 2 
used are wholly obtained, and

- all the vegetable materials 
used are wholly obtained. 
However, materials of 
headings 1507, 1508, 1511 
and 1513 may be used

1517 Margarine; edible mixtures or 
preparations of animal or 
vegetable fats or oils or of 
fractions of different fats or oils 
of this Chapter, other than 
edible fats or oils or their 
fractions of heading 1516 

Manufacture in which:

- all the materials of 
Chapters 2 and 4 used are 
wholly obtained, and

- all the vegetable materials 
used are wholly obtained. 
However, materials of 
headings 1507, 1508, 1511 
and 1513 may be used

Chapter 16 Preparations of meat, of fish or 
of crustaceans, molluscs or 
other aquatic invertebrates

Manufacture:

- from animals of Chapter 1, 
and/or

- in which all the materials of 
Chapter 3 used are wholly 
obtained

ex Chapter 17 Sugars and sugar confectionery; 
except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 1701 Cane or beet sugar and 
chemically pure sucrose, in 
solid form, containing added 
flavouring or colouring matter

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 17 used does not
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

1702 Other sugars, including 
chemically pure lactose, 
maltose, glucose and fructose, 
in solid form; sugar syrups not 
containing added flavouring or 
colouring matter; artificial 
honey, whether or not mixed
with natural honey; caramel:

- Chemically-pure maltose and 
fructose

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 1702
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Other sugars in solid form, 
containing added flavouring or 
colouring matter

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture in which all the 
materials used are originating

ex 1703 Molasses resulting from the 
extraction or refining of sugar, 
containing added flavouring or 
colouring matter

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

1704 Sugar confectionery (including 
white chocolate), not containing 
cocoa

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

1901 Malt extract; food preparations 
of flour, groats, meal, starch or 
malt extract, not containing 
cocoa or containing less than 
40 % by weight of cocoa 
calculated on a totally defatted 
basis, not elsewhere specified or 
included; food preparations of 
goods of headings 0401 
to 0404, not containing cocoa or 
containing less than 5 % by 
weight of cocoa calculated on a 
totally defatted basis, not 
elsewhere specified or included:

- Malt extract Manufacture from cereals of 
Chapter 10
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Other Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

1902 Pasta, whether or not cooked or 
stuffed (with meat or other 
substances) or otherwise 
prepared, such as spaghetti, 
macaroni, noodles, lasagne, 
gnocchi, ravioli, cannelloni; 
couscous, whether or not 
prepared:

- Containing 20 % or less by 
weight of meat, meat offal, fish, 
crustaceans or molluscs

Manufacture in which all the 
cereals and derivatives 
(except durum wheat and its 
derivatives) used are wholly 
obtained

- Containing more than 20 % by 
weight of meat, meat offal, fish, 
crustaceans or molluscs

Manufacture in which:

- all the cereals and their 
derivatives (except durum 
wheat and its derivatives) 
used are wholly obtained, and

- all the materials of 
Chapters 2 and 3 used are 
wholly obtained

1903 Tapioca and substitutes 
therefore prepared from starch, 
in the form of flakes, grains, 
pearls, siftings or similar forms

Manufacture from materials 
of any heading, except potato 
starch of heading 1108

1904 Prepared foods obtained by the 
swelling or roasting of cereals 
or cereal products (for example, 
corn flakes); cereals (other than 
maize (corn)) in grain form or 
in the form of flakes or other 
worked grains (except flour, 
groats and meal), pre-cooked or 
otherwise prepared, not 
elsewhere specified or included

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except those of 
heading 1806,

- in which all the cereals and 
flour (except durum wheat 
and Zea indurata maize, and 
their derivatives) used are 
wholly obtained, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product



- 261 -

HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits 
and other bakers' wares, 
whether or not containing 
cocoa; communion wafers, 
empty cachets of a kind suitable 
for pharmaceutical use, sealing 
wafers, rice paper and similar 
products

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of Chapter 11

ex Chapter 20 Preparations of vegetables, 
fruit, nuts or other parts of 
plants; except for:

Manufacture in which all the 
fruit, nuts or vegetables used 
are wholly obtained

ex 2001 Yams, sweet potatoes and 
similar edible parts of plants 
containing 5 % or more by 
weight of starch, prepared or 
preserved by vinegar or acetic 
acid

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 2004 and 
ex 2005

Potatoes in the form of flour, 
meal or flakes, prepared or 
preserved otherwise than by 
vinegar or acetic acid

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

2006 Vegetables, fruit, nuts, 
fruit-peel and other parts of 
plants, preserved by sugar 
(drained, glacé or crystallised)

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 17 used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

2007 Jams, fruit jellies, marmalades, 
fruit or nut purée and fruit or 
nut pastes, obtained by cooking, 
whether or not containing added 
sugar or other sweetening 
matter

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

ex 2008 - Nuts, not containing added 
sugar or spirits

Manufacture in which the 
value of all the originating 
nuts and oil seeds of 
headings 0801, 0802 and 1202 
to 1207 used exceeds 60 % of 
the ex-works price of the 
product

- Peanut butter; mixtures based 
on cereals; palm hearts; maize 
(corn)

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Other except for fruit and nuts 
cooked otherwise than by 
steaming or boiling in water, 
not containing added sugar, 
frozen

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

2009 Fruit juices (including grape 
must) and vegetable juices, 
unfermented and not containing 
added spirit, whether or not 
containing added sugar or other 
sweetening matter

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 21 Miscellaneous edible 
preparations; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

2101 Extracts, essences and 
concentrates, of coffee, tea or 
maté and preparations with a 
basis of these products or with a 
basis of coffee, tea or maté; 
roasted chicory and other 
roasted coffee substitutes, and 
extracts, essences and 
concentrates thereof

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which all the chicory used 
is wholly obtained

2103 Sauces and preparations 
therefor; mixed condiments and 
mixed seasonings; mustard 
flour and meal and prepared 
mustard:

- Sauces and preparations 
therefor; mixed condiments and 
mixed seasonings

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
mustard flour or meal or 
prepared mustard may be used

- Mustard flour and meal and 
prepared mustard 

Manufacture from materials 
of any heading

ex 2104 Soups and broths and 
preparations therefor 

Manufacture from materials 
of any heading, except 
prepared or preserved 
vegetables of headings 2002 
to 2005
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

2106 Food preparations not 
elsewhere specified or included

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar; 
except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which all the grapes or 
materials derived from grapes 
used are wholly obtained

2202 Waters, including mineral 
waters and aerated waters, 
containing added sugar or other 
sweetening matter or flavoured, 
and other non-alcoholic 
beverages, not including fruit or 
vegetable juices of 
heading 2009

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product,

- in which the value of all the 
materials of Chapter 17 used 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product, 
and

- in which all the fruit juice 
used (except that of pineapple, 
lime or grapefruit) is 
originating

2207 Undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of 
80 % vol or higher; ethyl 
alcohol and other spirits, 
denatured, of any strength

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except heading 2207 
or 2208, and

- in which all the grapes or 
materials derived from grapes 
used are wholly obtained or, if 
all the other materials used are 
already originating, arrack 
may be used up to a limit of 
5 % by volume
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

2208 Undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of 
less than 80 % vol; spirits, 
liqueurs and other spirituous 
beverages

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except heading 2207 
or 2208, and

- in which all the grapes or 
materials derived from grapes 
used are wholly obtained or, if 
all the other materials used are 
already originating, arrack 
may be used up to a limit of 
5 % by volume

ex Chapter 23 Residues and waste from the 
food industries; prepared animal 
fodder; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 2301 Whale meal; flours, meals and 
pellets of fish or of crustaceans, 
molluscs or other aquatic 
invertebrates, unfit for human 
consumption

Manufacture in which all the 
materials of Chapters 2 and 3 
used are wholly obtained

ex 2303 Residues from the manufacture 
of starch from maize (excluding 
concentrated steeping liquors), 
of a protein content, calculated 
on the dry product, exceeding 
40 % by weight

Manufacture in which all the 
maize used is wholly obtained

ex 2306 Oil cake and other solid 
residues resulting from the 
extraction of olive oil, 
containing more than 3 % of 
olive oil

Manufacture in which all the 
olives used are wholly 
obtained

2309 Preparations of a kind used in 
animal feeding

Manufacture in which:

- all the cereals, sugar or 
molasses, meat or milk used 
are originating, and

- all the materials of Chapter 3 
used are wholly obtained

ex Chapter 24 Tobacco and manufactured 
tobacco substitutes; except for:

Manufacture in which all the 
materials of Chapter 24 used 
are wholly obtained

2402 Cigars, cheroots, cigarillos and 
cigarettes, of tobacco or of 
tobacco substitutes

Manufacture in which at least 
70 % by weight of the 
unmanufactured tobacco or 
tobacco refuse of 
heading 2401 used is 
originating
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

ex 2403 Smoking tobacco Manufacture in which at least 
70 % by weight of the 
unmanufactured tobacco or 
tobacco refuse of 
heading 2401 used is 
originating

ex Chapter 25 Salt; sulphur; earths and stone; 
plastering materials, lime and 
cement; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 2504 Natural crystalline graphite, 
with enriched carbon content, 
purified and ground

Enriching of the carbon 
content, purifying and 
grinding of crude crystalline 
graphite

ex 2515 Marble, merely cut, by sawing 
or otherwise, into blocks or 
slabs of a rectangular (including 
square) shape, of a thickness 
not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or 
otherwise, of marble (even if 
already sawn) of a thickness 
exceeding 25 cm

ex 2516 Granite, porphyry, basalt, 
sandstone and other 
monumental or building stone, 
merely cut, by sawing or 
otherwise, into blocks or slabs 
of a rectangular (including 
square) shape, of a thickness 
not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or 
otherwise, of stone (even if 
already sawn) of a thickness 
exceeding 25 cm

ex 2518 Calcined dolomite Calcination of dolomite not 
calcined

ex 2519 Crushed natural magnesium 
carbonate (magnesite), in 
hermetically-sealed containers, 
and magnesium oxide, whether 
or not pure, other than fused 
magnesia or dead-burned 
(sintered) magnesia

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, natural 
magnesium carbonate 
(magnesite) may be used

ex 2520 Plasters specially prepared for 
dentistry

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex 2524 Natural asbestos fibres Manufacture from asbestos 
concentrate

ex 2525 Mica powder Grinding of mica or mica 
waste

ex 2530 Earth colours, calcined or 
powdered

Calcination or grinding of 
earth colours

Chapter 26 Ores, slag and ash Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product
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ex Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils and 
products of their distillation; 
bituminous substances; mineral 
waxes; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 2707 Oils in which the weight of the 
aromatic constituents exceeds 
that of the non-aromatic 
constituents, being oils similar 
to mineral oils obtained by 
distillation of high temperature 
coal tar, of which more than 
65 % by volume distils at a 
temperature of up to 250 °C 
(including mixtures of 
petroleum spirit and benzole), 
for use as power or heating 
fuels

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (14)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex 2709 Crude oils obtained from 
bituminous minerals

Destructive distillation of
bituminous materials

2710 Petroleum oils and oils obtained 
from bituminous materials, 
other than crude; preparations 
not elsewhere specified or 
included, containing by weight 
70 % or more of petroleum oils 
or of oils obtained from 
bituminous materials, these oils 
being the basic constituents of 
the preparations; waste oils

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (15)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

2711 Petroleum gases and other 
gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (16)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
14 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
15 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.
16 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.
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2712 Petroleum jelly; paraffin wax, 
microcrystalline petroleum wax, 
slack wax, ozokerite, lignite 
wax, peat wax, other mineral 
waxes, and similar products 
obtained by synthesis or by 
other processes, whether or not 
coloured

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (17)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

2713 Petroleum coke, petroleum 
bitumen and other residues of 
petroleum oils or of oils 
obtained from bituminous 
materials

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (18)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

2714 Bitumen and asphalt, natural; 
bituminous or oil shale and tar 
sands; asphaltites and asphaltic 
rocks

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (19)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
17 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.
18 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
19 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
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2715 Bituminous mixtures based on 
natural asphalt, on natural 
bitumen, on petroleum bitumen, 
on mineral tar or on mineral tar 
pitch (for example, bituminous 
mastics, cut-backs)

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (20)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 28 Inorganic chemicals; organic or 
inorganic compounds of 
precious metals, of rare-earth 
metals, of radioactive elements 
or of isotopes; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 2805 "Mischmetall" Manufacture by electrolytic or 
thermal treatment in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex 2811 Sulphur trioxide Manufacture from sulphur 
dioxide

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 2833 Aluminium sulphate Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex 2840 Sodium perborate Manufacture from disodium 
tetraborate pentahydrate

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 2852 Mercury compounds of internal 
ethers and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or 
nitrosated derivatives

Manufacture from materials 
of any heading. However, the 
value of all the materials of 
heading 2909 used shall not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
20 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
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(1) (2) (3) or (4)

Mercury compounds of nucleic 
acids and their salts, whether or 
not chemically defined; other 
heterocyclic compounds

Manufacture from materials 
of any heading. However, the 
value of all the materials of 
headings 2852, 2932, 2933 
and 2934 used shall not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 29 Organic chemicals; except for: Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 2901 Acyclic hydrocarbons for use as 
power or heating fuels

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (21)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex 2902 Cyclanes and cyclenes (other 
than azulenes), benzene, 
toluene, xylenes, for use as 
power or heating fuels

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (22)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
21 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
22 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
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ex 2905 Metal alcoholates of alcohols of 
this heading and of ethanol

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 2905. However, 
metal alcoholates of this 
heading may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

2915 Saturated acyclic 
monocarboxylic acids and their 
anhydrides, halides, peroxides 
and peroxyacids; their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials 
of any heading. However, the 
value of all the materials of 
headings 2915 and 2916 used 
shall not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 2932 - Internal ethers and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials 
of any heading. However, the 
value of all the materials of 
heading 2909 used shall not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

- Cyclic acetals and internal 
hemiacetals and their 
halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials 
of any heading

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

2933 Heterocyclic compounds with 
nitrogen hetero-atom(s) only

Manufacture from materials 
of any heading. However, the 
value of all the materials of 
headings 2932 and 2933 used 
shall not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

2934 Nucleic acids and their salts, 
whether or not chemically 
defined; other heterocyclic 
compounds

Manufacture from materials 
of any heading. However, the 
value of all the materials of 
headings 2932, 2933 and 2934 
used shall not exceed 20 % of 
the ex-works price of the 
product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 2939 Concentrates of poppy straw 
containing not less than 50 % 
by weight of alkaloids

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 30 Pharmaceutical products; 
except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product
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(1) (2) (3) or (4)

3002 Human blood; animal blood 
prepared for therapeutic, 
prophylactic or diagnostic uses; 
antisera and other blood 
fractions and modified 
immunological products, 
whether or not obtained by 
means of biotechnological 
processes; vaccines, toxins, 
cultures of micro-organisms 
(excluding yeasts) and similar 
products:

- Products consisting of two or 
more constituents which have 
been mixed together for 
therapeutic or prophylactic uses 
or unmixed products for these 
uses, put up in measured doses 
or in forms or packings for 
retail sale

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3002. However, 
materials of the same 
description as the product may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

- Other

-- Human blood Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3002. However, 
materials of the same 
description as the product may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

-- Animal blood prepared for 
therapeutic or prophylactic uses

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3002. However, 
materials of the same 
description as the product may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

-- Blood fractions other than 
antisera, haemoglobin, blood 
globulins and serum globulins

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3002. However, 
materials of the same 
description as the product may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product
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-- Haemoglobin, blood 
globulins and serum globulins

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3002. However, 
materials of the same 
description as the product may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

-- Other Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3002. However, 
materials of the same 
description as the product may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

3003 and 3004 Medicaments (excluding goods 
of heading 3002, 3005 or 3006):

- Obtained from amikacin of 
heading 2941

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of headings 3003 
and 3004 may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

- Other Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product. However, materials 
of headings 3003 and 3004 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex 3006 - Waste pharmaceuticals 
specified in note 4(k) to this 
Chapter

The origin of the product in its 
original classification shall be 
retained

- Sterile surgical or dental 
adhesion barriers, whether or 
not absorbable:
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- made of plastics Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product 

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

- made of fabrics Manufacture from (23):

- natural fibres

- man-made staple fibres, not

carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning,

or

- chemical materials or textile 
pulp

- Appliances identifiable for 
ostomy use

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 31 Fertilisers; except for: Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3105 Mineral or chemical fertilisers 
containing two or three of the 
fertilising elements nitrogen, 
phosphorous and potassium; 
other fertilisers; goods of this 
chapter, in tablets or similar 
forms or in packages of a gross 
weight not exceeding 10 kg, 
except for:

- sodium nitrate

- calcium cyanamide

- potassium sulphate

- magnesium potassium 
sulphate

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product. However, materials 
of the same heading as the 
product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product, 
and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
23 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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ex Chapter 32 Tanning or dyeing extracts; 
tannins and their derivatives; 
dyes, pigments and other 
colouring matter; paints and 
varnishes; putty and other 
mastics; inks; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3201 Tannins and their salts, ethers, 
esters and other derivatives

Manufacture from tanning 
extracts of vegetable origin

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

3205 Colour lakes; preparations as 
specified in note 3 to this 
chapter based on colour 
lakes (24)

Manufacture from materials 
of any heading, except 
headings 3203, 3204 
and 3205. However, materials 
of heading 3205 may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 33 Essential oils and resinoids; 
perfumery, cosmetic or toilet 
preparations; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

3301 Essential oils (terpeneless or 
not), including concretes and 
absolutes; resinoids; extracted 
oleoresins; concentrates of 
essential oils in fats, in fixed 
oils, in waxes or the like, 
obtained by enfleurage or 
maceration; terpenic 
by-products of the 
deterpenation of essential oils; 
aqueous distillates and aqueous 
solutions of essential oils

Manufacture from materials 
of any heading, including 
materials of a different 
"group" (25) in this heading. 
However, materials of the 
same group as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
24 Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as 

ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in 
Chapter 32.

25 A "group" is regarded as any part of the heading separated from the rest by a semicolon.
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ex Chapter 34 Soap, organic surface-active 
agents, washing preparations, 
lubricating preparations, 
artificial waxes, prepared 
waxes, polishing or scouring 
preparations, candles and 
similar articles, modelling 
pastes, "dental waxes" and 
dental preparations with a basis 
of plaster; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3403 Lubricating preparations 
containing less than 70 % by 
weight of petroleum oils or oils 
obtained from bituminous 
minerals

Operations of refining and/or 
one or more specific 
process(es) (26)

or

Other operations in which all 
the materials used are 
classified within a heading 
other than that of the product. 
However, materials of the 
same heading as the product 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

3404 Artificial waxes and prepared 
waxes:

- With a basis of paraffin, 
petroleum waxes, waxes 
obtained from bituminous 
minerals, slack wax or scale 
wax

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except:

- hydrogenated oils having the 
character of waxes of 
heading 1516,

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

- fatty acids not chemically 
defined or industrial fatty 
alcohols having the character 
of waxes of heading 3823, and

- materials of heading 3404

                                                            
26 For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.
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However, these materials may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

ex Chapter 35 Albuminoidal substances; 
modified starches; glues; 
enzymes; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

3505 Dextrins and other modified 
starches (for example, 
pregelatinised or esterified 
starches); glues based on 
starches, or on dextrins or other 
modified starches:

- Starch ethers and esters Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3505

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of heading 1108

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3507 Prepared enzymes not 
elsewhere specified or included

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

Chapter 36 Explosives; pyrotechnic 
products; matches; pyrophoric 
alloys; certain combustible 
preparations

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 37 Photographic or 
cinematographic goods; except 
for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product
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3701 Photographic plates and film in 
the flat, sensitised, unexposed, 
of any material other than 
paper, paperboard or textiles; 
instant print film in the flat, 
sensitised, unexposed, whether 
or not in packs:

- Instant print film for colour 
photography, in packs

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 3701 and 3702. 
However, materials of 
heading 3702 may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 30 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 3701 and 3702. 
However, materials of 
headings 3701 and 3702 may 
be used, provided that their 
total value does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

3702 Photographic film in rolls, 
sensitised, unexposed, of any 
material other than paper, 
paperboard or textiles; instant 
print film in rolls, sensitised, 
unexposed

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 3701 and 3702

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

3704 Photographic plates, film paper, 
paperboard and textiles, 
exposed but not developed

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 3701 to 3704

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 38 Miscellaneous chemical 
products; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3801 - Colloidal graphite in 
suspension in oil and 
semi-colloidal graphite; 
carbonaceous pastes for 
electrodes

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

- Graphite in paste form, being 
a mixture of more than 30 % by 
weight of graphite with mineral 
oils

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading 3403 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product
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ex 3803 Refined tall oil Refining of crude tall oil Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3805 Spirits of sulphate turpentine, 
purified

Purification by distillation or 
refining of raw spirits of 
sulphate turpentine

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3806 Ester gums Manufacture from resin acids Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 3807 Wood pitch (wood tar pitch) Distillation of wood tar Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

3808 Insecticides, rodenticides, 
fungicides, herbicides, 
anti-sprouting products and 
plant-growth regulators, 
disinfectants and similar 
products, put up in forms or 
packings for retail sale or as 
preparations or articles (for 
example, sulphur-treated bands, 
wicks and candles, and 
fly-papers)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the products

3809 Finishing agents, dye carriers to 
accelerate the dyeing or fixing 
of dyestuffs and other products 
and preparations (for example, 
dressings and mordants), of a 
kind used in the textile, paper, 
leather or like industries, not 
elsewhere specified or included

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the products

3810 Pickling preparations for metal 
surfaces; fluxes and other 
auxiliary preparations for 
soldering, brazing or welding; 
soldering, brazing or welding 
powders and pastes consisting 
of metal and other materials; 
preparations of a kind used as 
cores or coatings for welding 
electrodes or rods

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the products
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3811 Anti-knock preparations, 
oxidation inhibitors, gum 
inhibitors, viscosity improvers, 
anti-corrosive preparations and 
other prepared additives, for 
mineral oils (including 
gasoline) or for other liquids 
used for the same purposes as 
mineral oils:

- Prepared additives for 
lubricating oil, containing 
petroleum oils or oils obtained 
from bituminous minerals

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading 3811 used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3812 Prepared rubber accelerators; 
compound plasticisers for 
rubber or plastics, not elsewhere 
specified or included; 
anti-oxidising preparations and 
other compound stabilizers for 
rubber or plastics

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3813 Preparations and charges for 
fire-extinguishers; charged 
fire-extinguishing grenades

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3814 Organic composite solvents and 
thinners, not elsewhere 
specified or included; prepared 
paint or varnish removers

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3818 Chemical elements doped for 
use in electronics, in the form of 
discs, wafers or similar forms; 
chemical compounds doped for 
use in electronics

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3819 Hydraulic brake fluids and 
other prepared liquids for 
hydraulic transmission, not 
containing or containing less 
than 70 % by weight of 
petroleum oils or oils obtained 
from bituminous minerals

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3820 Anti-freezing preparations and 
prepared de-icing fluids

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product
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Ex 3821 Prepared culture media for the 
development or maintenance of 
micro-organisms (including 
viruses and the like) or of plant, 
human or animal cells

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3822 Diagnostic or laboratory 
reagents on a backing, prepared 
diagnostic or laboratory 
reagents whether or not on 
a backing, other than those of 
heading 3002 or 3006; certified 
reference materials

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3823 Industrial monocarboxylic fatty 
acids; acid oils from refining; 
industrial fatty alcohols:

- Industrial monocarboxylic 
fatty acids, acid oils from 
refining

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

- Industrial fatty alcohols Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 3823

3824 Prepared binders for foundry 
moulds or cores; chemical 
products and preparations of the 
chemical or allied industries 
(including those consisting of 
mixtures of natural products), 
not elsewhere specified or 
included:

The following of this heading:

--Prepared binders for foundry 
moulds or cores based on 
natural resinous products

-- Naphthenic acids, their 
water-insoluble salts and their 
esters

-- Sorbitol other than that of 
heading 2905

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 20 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

-- Petroleum sulphonates, 
excluding petroleum 
sulphonates of alkali metals, of 
ammonium or of 
ethanolamines; thiophenated 
sulphonic acids of oils obtained 
from bituminous minerals, and 
their salts

-- Ion exchangers

-- Getters for vacuum tubes
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-- Alkaline iron oxide for the 
purification of gas

-- Ammoniacal gas liquors and 
spent oxide produced in coal 
gas purification

-- Sulphonaphthenic acids, their 
water-insoluble salts and their 
esters

-- Fusel oil and Dippel's oil

-- Mixtures of salts having 
different anions

-- Copying pastes with a basis 
of gelatin, whether or not on a 
paper or textile backing

- Other Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

3901 to 3915 Plastics in primary forms, 
waste, parings and scrap, of 
plastic; except for 
headings ex 3907 and 3912 for 
which the rules are set out 
below:

- Addition homopolymerisation 
products in which a single 
monomer contributes more than 
99 % by weight to the total 
polymer content

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 50 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product (27)

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product (28)

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
27 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and 

within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which 
predominates by weight in the product.

28 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and 
within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which 
predominates by weight in the product.
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ex 3907 - Copolymer, made from 
polycarbonate and 
acrylonitrile-butadiene-styrene 
copolymer (ABS)

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
materials of the same heading 
as the product may be used, 
provided that their total value 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product
(29)

- Polyester Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product and/or 
manufacture from 
polycarbonate of 
tetrabromo-(bisphenol A)

3912 Cellulose and its chemical 
derivatives, not elsewhere 
specified or included, in 
primary forms

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

3916 to 3921 Semi-manufactures and articles 
of plastics; except for headings 
ex 3916, ex 3917, ex 3920 and 
ex 3921, for which the rules are 
set out below:

- Flat products, further worked 
than only surface-worked or cut 
into forms other than 
rectangular (including square); 
other products, further worked 
than only surface-worked

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

- Other:

-- Addition 
homopolymerisation products 
in which a single monomer 
contributes more than 99 % by 
weight to the total polymer 
content

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 50 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product (30)

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
29 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and 

within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which 
predominates by weight in the product.

30 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and 
within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which 
predominates by weight in the product.
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-- Other Manufacture in which the 
value of all the materials of 
Chapter 39 used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product (31)

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

ex 3916 and 
ex 3917

Profile shapes and tubes Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 50 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

ex 3920 - Ionomer sheet or film Manufacture from a 
thermoplastic partial salt 
which is a copolymer of 
ethylene and metacrylic acid 
partly neutralised with metal 
ions, mainly zinc and sodium

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

- Sheets of regenerated 
cellulose, polyamides or 
polyethylene

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
20 % of the ex-works price of 
the product

ex 3921 Foils of plastic, metallised Manufacture from 
highly-transparent 
polyester-foils with a 
thickness of less than 
23 micron (32)

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

3922 to 3926 Articles of plastics Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 40 Rubber and articles thereof; 
except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 4001 Laminated slabs of crepe rubber 
for shoes

Lamination of sheets of 
natural rubber

                                                            
31 In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and 

within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which 
predominates by weight in the product.

32 The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of which, measured according 
to ASTM-D 1003-16 by Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), is less than 2 %.
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4005 Compounded rubber, 
unvulcanised, in primary forms 
or in plates, sheets or strip

Manufacture in which the 
value of all the materials used, 
except natural rubber, does 
not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

4012 Retreaded or used pneumatic 
tyres of rubber; solid or cushion 
tyres, tyre treads and tyre flaps, 
of rubber:

- Retreaded pneumatic, solid or 
cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 4011 and 4012

ex 4017 Articles of hard rubber Manufacture from hard rubber

ex Chapter 41 Raw hides and skins (other than 
furskins) and leather; except 
for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 4102 Raw skins of sheep or lambs, 
without wool on

Removal of wool from sheep 
or lamb skins, with wool on

4104 to 4106 Tanned or crust hides and skins, 
without wool or hair on, 
whether or not split, but not 
further prepared

Retanning of tanned leather

or

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

4107, 4112 and 
4113

Leather further prepared after 
tanning or crusting, including 
parchment-dressed leather, 
without wool or hair on, 
whether or not split, other than 
leather of heading 4114

Manufacture from materials 
of any heading, except 
headings 4104 to 4113

ex 4114 Patent leather and patent 
laminated leather; metallised 
leather

Manufacture from materials 
of headings 4104 to 4106, 
4107, 4112 or 4113, provided 
that their total value does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

Chapter 42 Articles of leather; saddlery and 
harness; travel goods, handbags 
and similar containers; articles 
of animal gut (other than silk 
worm gut)

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 43 Furskins and artificial fur; 
manufactures thereof; except 
for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product
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ex 4302 Tanned or dressed furskins, 
assembled:

- Plates, crosses and similar 
forms

Bleaching or dyeing, in 
addition to cutting and 
assembly of non-assembled 
tanned or dressed furskins

- Other Manufacture from 
non-assembled, tanned or 
dressed furskins

4303 Articles of apparel, clothing 
accessories and other articles of 
furskin

Manufacture from 
non-assembled tanned or 
dressed furskins of 
heading 4302

ex Chapter 44 Wood and articles of wood; 
wood charcoal; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 4403 Wood roughly squared Manufacture from wood in the 
rough, whether or not stripped 
of its bark or merely roughed 
down

ex 4407 Wood sawn or chipped 
lengthwise, sliced or peeled, of 
a thickness exceeding 6 mm, 
planed, sanded or end-jointed

Planing, sanding or 
end-jointing

ex 4408 Sheets for veneering (including 
those obtained by slicing 
laminated wood) and for 
plywood, of a thickness not 
exceeding 6 mm, spliced, and 
other wood sawn lengthwise, 
sliced or peeled of a thickness 
not exceeding 6 mm, planed, 
sanded or end-jointed

Splicing, planing, sanding or 
end-jointing

ex 4409 Wood continuously shaped 
along any of its edges, ends or 
faces, whether or not planed, 
sanded or end-jointed:

- Sanded or end-jointed Sanding or end-jointing

- Beadings and mouldings Beading or moulding

ex 4410 to 
ex 4413

Beadings and mouldings, 
including moulded skirting and 
other moulded boards

Beading or moulding

ex 4415 Packing cases, boxes, crates, 
drums and similar packings, of 
wood

Manufacture from boards not 
cut to size
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ex 4416 Casks, barrels, vats, tubs and 
other coopers' products and 
parts thereof, of wood

Manufacture from riven 
staves, not further worked 
than sawn on the two 
principal surfaces

ex 4418 - Builders' joinery and carpentry 
of wood

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, cellular 
wood panels, shingles and 
shakes may be used

- Beadings and mouldings Beading or moulding

ex 4421 Match splints; wooden pegs or 
pins for footwear

Manufacture from wood of 
any heading, except drawn 
wood of heading 4409

ex Chapter 45 Cork and articles of cork; 
except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

4503 Articles of natural cork Manufacture from cork of 
heading 4501

Chapter 46 Manufactures of straw, of 
esparto or of other plaiting 
materials; basketware and 
wickerwork

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

Chapter 47 Pulp of wood or of other fibrous 
cellulosic material; recovered 
(waste and scrap) paper or 
paperboard

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 48 Paper and paperboard; articles 
of paper pulp, of paper or of 
paperboard; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 4811 Paper and paperboard, ruled, 
lined or squared only

Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47

4816 Carbon paper, self-copy paper 
and other copying or transfer 
papers (other than those of 
heading 4809), duplicator 
stencils and offset plates, of 
paper, whether or not put up in 
boxes

Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47
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4817 Envelopes, letter cards, plain 
postcards and correspondence 
cards, of paper or paperboard; 
boxes, pouches, wallets and 
writing compendiums, of paper 
or paperboard, containing an 
assortment of paper stationery

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex 4818 Toilet paper Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47

ex 4819 Cartons, boxes, cases, bags and 
other packing containers, of 
paper, paperboard, cellulose 
wadding or webs of cellulose 
fibres

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex 4820 Letter pads Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex 4823 Other paper, paperboard, 
cellulose wadding and webs of 
cellulose fibres, cut to size or 
shape

Manufacture from 
paper-making materials of 
Chapter 47

ex Chapter 49 Printed books, newspapers, 
pictures and other products of 
the printing industry; 
manuscripts, typescripts and 
plans; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

4909 Printed or illustrated postcards; 
printed cards bearing personal 
greetings, messages or 
announcements, whether or not 
illustrated, with or without 
envelopes or trimmings

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 4909 and 4911

4910 Calendars of any kind, printed, 
including calendar blocks:

- Calendars of the "perpetual" 
type or with replaceable blocks 
mounted on bases other than 
paper or paperboard

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product
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- Other Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 4909 and 4911

ex Chapter 50 Silk; except for: Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 5003 Silk waste (including cocoons 
unsuitable for reeling, yarn 
waste and garnetted stock), 
carded or combed

Carding or combing of silk 
waste

5004 to ex 5006 Silk yarn and yarn spun from 
silk waste

Manufacture from (33):

- raw silk or silk waste, carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning,

- other natural fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5007 Woven fabrics of silk or of silk 
waste:

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn
(34)

- Other Manufacture from (35):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or 

- paper

or

                                                            
33 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
34 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
35 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 51 Wool, fine or coarse animal 
hair; horsehair yarn and woven 
fabric; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

5106 to 5110 Yarn of wool, of fine or coarse 
animal hair or of horsehair

Manufacture from (36):

- raw silk or silk waste, carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise prepared 
for spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5111 to 5113 Woven fabrics of wool, of fine 
or coarse animal hair or of 
horsehair:

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn
(37)

- Other Manufacture from (38):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or 

- paper

or

                                                            
36 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
37 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
38 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 52 Cotton; except for: Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

5204 to 5207 Yarn and thread of cotton Manufacture from (39):

- raw silk or silk waste, carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise prepared 
for spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5208 to 5212 Woven fabrics of cotton:

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn
(40)

- Other Manufacture from (41):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper

or

                                                            
39 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
40 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
41  For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 53 Other vegetable textile fibres; 
paper yarn and woven fabrics of 
paper yarn; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

5306 to 5308 Yarn of other vegetable textile 
fibres; paper yarn

Manufacture from (42):

- raw silk or silk waste, carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise prepared 
for spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5309 to 5311 Woven fabrics of other 
vegetable textile fibres; woven 
fabrics of paper yarn:

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn
(43)

- Other Manufacture from (44):

- coir yarn,

- jute yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or 

- paper

or

                                                            
42 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
43 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
44 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

5401 to 5406 Yarn, monofilament and thread 
of man-made filaments

Manufacture from (45):

- raw silk or silk waste, carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise prepared 
for spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5407 and 5408 Woven fabrics of man-made 
filament yarn:

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn
(46)

- Other Manufacture from (47):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper

or

                                                            
45 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
46 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
47  For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

5501 to 5507 Man-made staple fibres Manufacture from chemical 
materials or textile pulp

5508 to 5511 Yarn and sewing thread of 
man-made staple fibres

Manufacture from (48):

- raw silk or silk waste, carded 
or combed or otherwise 
prepared for spinning,

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise prepared 
for spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5512 to 5516 Woven fabrics of man-made 
staple fibres:

- Incorporating rubber thread Manufacture from single yarn
(49)

- Other Manufacture from (50):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise prepared for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper

or

                                                            
48 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
49 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
50 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 56 Wadding, felt and non-wovens; 
special yarns; twine, cordage, 
ropes and cables and articles 
thereof; except for:

Manufacture from (51):

- coir yarn,

- natural fibres,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5602 Felt, whether or not 
impregnated, coated, covered or 
laminated:

- Needleloom felt Manufacture from (52):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile 
pulp

However:

- polypropylene filament of 
heading 5402,

- polypropylene fibres of 
heading 5503 or 5506, or

- polypropylene filament tow 
of heading 5501,

of which the denomination in 
all cases of a single filament 
or fibre is less than 9 decitex, 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
51 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
52 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Other Manufacture from (53):

- natural fibres,

- man-made staple fibres 
made from casein, or

- chemical materials or textile 
pulp

5604 Rubber thread and cord, textile 
covered; textile yarn, and strip 
and the like of heading 5404 
or 5405, impregnated, coated, 
covered or sheathed with rubber 
or plastics:

- Rubber thread and cord, 
textile covered

Manufacture from rubber 
thread or cord, not textile 
covered

- Other Manufacture from (54):

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise 
processed for spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5605 Metallised yarn, whether or not 
gimped, being textile yarn, or 
strip or the like of heading 5404 
or 5405, combined with metal 
in the form of thread, strip or 
powder or covered with metal

Manufacture from (55):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

5606 Gimped yarn, and strip and the 
like of heading 5404 or 5405, 
gimped (other than those of 
heading 5605 and gimped 
horsehair yarn); chenille yarn 
(including flock chenille yarn); 
loop wale-yarn

Manufacture from (56):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning,

- chemical materials or textile 
pulp, or

- paper-making materials

                                                            
53 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
54 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
55 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
56 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

Chapter 57 Carpets and other textile floor 
coverings:

- Of needleloom felt Manufacture from (57):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile 
pulp

However:

- polypropylene filament of 
heading 5402,

- polypropylene fibres of 
heading 5503 or 5506, or

- polypropylene filament tow 
of heading 5501,

of which the denomination in 
all cases of a single filament 
or fibre is less than 9 decitex, 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Jute fabric may be used as a 
backing

- Of other felt Manufacture from (58):

- natural fibres, not carded or 
combed or otherwise 
processed for spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

- Other Manufacture from (59):

- coir yarn or jute yarn,

- synthetic or artificial 
filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning

Jute fabric may be used as a 
backing

                                                            
57 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
58 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
59 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

ex Chapter 58 Special woven fabrics; tufted 
textile fabrics; lace; tapestries; 
trimmings; embroidery; except 
for:

- Combined with rubber thread Manufacture from single 
yarn (60)

- Other Manufacture from(61):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

or

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

5805 Hand-woven tapestries of the 
types Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Beauvais and the 
like, and needle-worked 
tapestries (for example, petit 
point, cross stitch), whether or 
not made up

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

5810 Embroidery in the piece, in 
strips or in motifs

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

                                                            
60 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
61 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

5901 Textile fabrics coated with gum 
or amylaceous substances, of a 
kind used for the outer covers 
of books or the like; tracing 
cloth; prepared painting canvas; 
buckram and similar stiffened 
textile fabrics of a kind used for 
hat foundations

Manufacture from yarn

5902 Tyre cord fabric of high 
tenacity yarn of nylon or other 
polyamides, polyesters or 
viscose rayon:

- Containing not more than 
90 % by weight of textile 
materials

Manufacture from yarn

- Other Manufacture from chemical 
materials or textile pulp

5903 Textile fabrics impregnated, 
coated, covered or laminated 
with plastics, other than those 
of heading 5902

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
rasing, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

5904 Linoleum, whether or note cut 
to shape; floor coverings 
consisting of a coating or 
covering applied on a textile 
backing, whether or not cut to 
shape

Manufacture from yarn (62)

5905 Textile wall coverings:

- Impregnated, coated, covered 
or laminated with rubber, 
plastics or other materials 

Manufacture from yarn

- Other Manufacture from (63):

                                                            
62 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
63 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

or

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

5906 Rubberised textile fabrics, other 
than those of heading 5902:

- Knitted or crocheted fabrics Manufacture from (64):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

- Other fabrics made of 
synthetic filament yarn, 
containing more than 90 % by 
weight of textile materials

Manufacture from chemical 
materials

- Other Manufacture from yarn

                                                            
64 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

5907 Textile fabrics otherwise 
impregnated, coated or covered; 
painted canvas being theatrical 
scenery, studio back-cloths or 
the like

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
rasing, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of the 
unprinted fabric used does not 
exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

5908 Textile wicks, woven, plaited or 
knitted, for lamps, stoves, 
lighters, candles or the like; 
incandescent gas mantles and 
tubular knitted gas mantle 
fabric therefor, whether or not 
impregnated:

- Incandescent gas mantles, 
impregnated

Manufacture from tubular 
knitted gas-mantle fabric

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

5909 to 5911 Textile articles of a kind 
suitable for industrial use:

- Polishing discs or rings other 
than of felt of heading 5911

Manufacture from yarn or 
waste fabrics or rags of 
heading 6310

- Woven fabrics, of a kind 
commonly used in papermaking 
or other technical uses, felted or 
not, whether or not impregnated 
or coated, tubular or endless 
with single or multiple warp 
and/or weft, or flat woven with 
multiple warp and/or weft of 
heading 5911

Manufacture from (65):

- coir yarn,

- the following materials:

-- yarn of 
polytetrafluoroethylene (66),

-- yarn, multiple, of 
polyamide, coated 
impregnated or covered with a 
phenolic resin,

-- yarn of synthetic textile 
fibres of aromatic polyamides, 
obtained by polycondensation 
of m-phenylenediamine and 
isophthalic acid,

                                                            
65 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

-- monofil of 
polytetrafluoroethylene (67),

-- yarn of synthetic textile 
fibres of poly(p-phenylene 
terephthalamide),

-- glass fibre yarn, coated with
phenol resin and gimped with 
acrylic yarn (68),

-- copolyester monofilaments 
of a polyester and a resin of 
terephthalic acid and 
1,4-cyclohexanediethanol and 
isophthalic acid,

-- natural fibres,

-- man-made staple fibres not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

-- chemical materials or textile 
pulp

- Other Manufacture from (69):

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics Manufacture from (70):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

Chapter 61 Articles of apparel and clothing 
accessories, knitted or 
crocheted:

                                                                                                                                                                                  
66 The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.
67 The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.
68 The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.
69 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
70 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Obtained by sewing together 
or otherwise assembling, two or 
more pieces of knitted or 
crocheted fabric which have 
been either cut to form or 
obtained directly to form

Manufacture from yarn (71)(72)

- Other Manufacture from (73):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

ex Chapter 62 Articles of apparel and clothing 
accessories, not knitted or 
crocheted; except for:

Manufacture from yarn (74)(75)

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 and 
ex 6211

Women's, girls' and babies' 
clothing and clothing 
accessories for babies, 
embroidered

Manufacture from yarn (76)

or

Manufacture from 
unembroidered fabric, 
provided that the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
(77)

ex 6210 and 
ex 6216

Fire-resistant equipment of 
fabric covered with foil of 
aluminised polyester

Manufacture from yarn (78)

or

Manufacture from uncoated 
fabric, provided that the value 
of the uncoated fabric used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the 
product (79)

6213 and 6214 Handkerchiefs, shawls, scarves, 
mufflers, mantillas, veils and 
the like:

                                                            
71 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
72 See Introductory Note 6.
73 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
74 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, seeIntroductory Note 5.
75 See Introductory Note 6.
76 See Introductory Note 6.
77 See Introductory Note 6.
78 See Introductory Note 6.
79  See Introductory Note 6.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Embroidered Manufacture from unbleached 
single yarn (80)(81)

or

Manufacture from 
unembroidered fabric, 
provided that the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the 
product (82)

- Other Manufacture from unbleached 
single yarn (83)(84)

or

Making up, followed by 
printing accompanied by at 
least two preparatory or 
finishing operations (such as 
scouring, bleaching, 
mercerising, heat setting, 
raising, calendering, shrink 
resistance processing, 
permanent finishing, 
decatising, impregnating, 
mending and burling), 
provided that the value of all 
the unprinted goods of 
headings 6213 and 6214 used 
does not exceed 47,5 % of the 
ex-works price of the product

6217 Other made up clothing 
accessories; parts of garments 
or of clothing accessories, other 
than those of heading 6212:

- Embroidered Manufacture from yarn (85)

or

Manufacture from 
unembroidered fabric, 
provided that the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the 
product (86)

                                                            
80 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
81 See Introductory Note 6.
82  See Introductory Note 6.
83  For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
84 See Introductory Note 6.
85 See Introductory Note 6.
86 See Introductory Note 6.
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Fire-resistant equipment of 
fabric covered with foil of 
aluminised polyester

Manufacture from yarn (87)

or

Manufacture from uncoated 
fabric, provided that the value 
of the uncoated fabric used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the 
product (88)

- Interlinings for collars and 
cuffs, cut out

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture from yarn (89)

ex Chapter 63 Other made-up textile articles; 
sets; worn clothing and worn 
textile articles; rags; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

6301 to 6304 Blankets, travelling rugs, bed 
linen etc.; curtains etc.; other 
furnishing articles:

- Of felt, of nonwovens Manufacture from (90):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile 
pulp

- Other:

-- Embroidered Manufacture from unbleached 
single yarn (91)(92)

or

Manufacture from 
unembroidered fabric (other 
than knitted or crocheted), 
provided that the value of the 
unembroidered fabric used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

                                                            
87  See Introductory Note 6.
88  See Introductory Note 6.
89  See Introductory Note 6.
90 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
91 See Introductory Note 6.
92 For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or 

crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.



- 305 -

HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

-- Other Manufacture from unbleached 
single yarn (93)(94)

6305 Sacks and bags, of a kind used 
for the packing of goods

Manufacture from (95):

- natural fibres,

- man-made staple fibres, not 
carded or combed or 
otherwise processed for 
spinning, or

- chemical materials or textile 
pulp

6306 Tarpaulins, awnings and 
sunblinds; tents; sails for boats, 
sailboards or landcraft; camping 
goods:

- Of nonwovens Manufacture from (96)(97):

- natural fibres, or

- chemical materials or textile 
pulp

- Other Manufacture from unbleached 
single yarn (98)(99)

6307 Other made-up articles, 
including dress patterns

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

6308 Sets consisting of woven fabric 
and yarn, whether or not with 
accessories, for making up into 
rugs, tapestries, embroidered 
table cloths or serviettes, or 
similar textile articles, put up in 
packings for retail sale

Each item in the set must 
satisfy the rule which would 
apply to it if it were not 
included in the set. However, 
non-originating articles may 
be incorporated, provided that 
their total value does not 
exceed 15 % of the ex-works 
price of the set

ex Chapter 64 Footwear, gaiters and the like; 
parts of such articles; except 
for:

Manufacture from materials 
of any heading, except from 
assemblies of uppers affixed 
to inner soles or to other sole 
components of heading 6406

                                                            
93  See Introductory Note 6.
94 For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or 

crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.
95 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
96 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
97 See Introductory Note 6.
98 For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.
99 See Introductory Note 6.
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Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

6406 Parts of footwear (including 
uppers whether or not attached 
to soles other than outer soles); 
removable in-soles, heel 
cushions and similar articles; 
gaiters, leggings and similar 
articles, and parts thereof

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 65 Headgear and parts thereof; 
except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

6505 Hats and other headgear, knitted 
or crocheted, or made up from 
lace, felt or other textile fabric, 
in the piece (but not in strips), 
whether or not lined or 
trimmed; hair-nets of any 
material, whether or not lined or 
trimmed

Manufacture from yarn or 
textile fibres (100)

ex Chapter 66 Umbrellas, sun umbrellas, 
walking-sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops, and parts 
thereof; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

6601 Umbrellas and sun umbrellas 
(including walking-stick 
umbrellas, garden umbrellas 
and similar umbrellas)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

Chapter 67 Prepared feathers and down and 
articles made of feathers or of 
down; artificial flowers; articles 
of human hair

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 68 Articles of stone, plaster, 
cement, asbestos, mica or 
similar materials; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 6803 Articles of slate or of 
agglomerated slate

Manufacture from worked 
slate

ex 6812 Articles of asbestos; articles of 
mixtures with a basis of 
asbestos or of mixtures with a 
basis of asbestos and 
magnesium carbonate

Manufacture from materials 
of any heading

ex 6814 Articles of mica, including 
agglomerated or reconstituted 
mica, on a support of paper, 
paperboard or other materials

Manufacture from worked 
mica (including agglomerated 
or reconstituted mica)

                                                            
100 See Introductory Note 6.
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Chapter 69 Ceramic products Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 70 Glass and glassware; except for: Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 7003, 
ex 7004 and 
ex 7005 

Glass with a non-reflecting 
layer

Manufacture from materials 
of heading 7001

7006 Glass of heading 7003, 7004 
or 7005, bent, edge-worked, 
engraved, drilled, enamelled or 
otherwise worked, but not 
framed or fitted with other 
materials:

- Glass-plate substrates, coated 
with a dielectric thin film, and 
of a semiconductor grade in 
accordance with 
SEMII-standards (101)

Manufacture from non-coated 
glass-plate substrate of 
heading 7006

- Other Manufacture from materials 
of heading 7001

7007 Safety glass, consisting of 
toughened (tempered) or 
laminated glass

Manufacture from materials 
of heading 7001

7008 Multiple-walled insulating units 
of glass

Manufacture from materials 
of heading 7001

7009 Glass mirrors, whether or not 
framed, including rear-view 
mirrors

Manufacture from materials 
of heading 7001

7010 Carboys, bottles, flasks, jars, 
pots, phials, ampoules and other 
containers, of glass, of a kind 
used for the conveyance or 
packing of goods; preserving 
jars of glass; stoppers, lids and 
other closures, of glass

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

or

Cutting of glassware, 
provided that the total value 
of the uncut glassware used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

                                                            
101 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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7013 Glassware of a kind used for 
table, kitchen, toilet, office, 
indoor decoration or similar 
purposes (other than that of 
heading 7010 or 7018)

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

or

Cutting of glassware, 
provided that the total value 
of the uncut glassware used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

or

Hand-decoration (except 
silk-screen printing) of 
hand-blown glassware, 
provided that the total value 
of the hand-blown glassware 
used does not exceed 50 % of 
the ex-works price of the 
product

ex 7019 Articles (other than yarn) of 
glass fibres

Manufacture from:

- uncoloured slivers, rovings, 
yarn or chopped strands, or

- glass wool

ex Chapter 71 Natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious 
stones, precious metals, metals 
clad with precious metal, and 
articles thereof; imitation 
jewellery; coin; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 7101 Natural or cultured pearls, 
graded and temporarily strung 
for convenience of transport

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex 7102, 
ex 7103 and 
ex 7104

Worked precious or 
semi-precious stones (natural, 
synthetic or reconstructed)

Manufacture from unworked 
precious or semi-precious 
stones

7106, 7108 and 
7110

Precious metals:
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- Unwrought Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 7106, 7108 
and 7110

or

Electrolytic, thermal or 
chemical separation of 
precious metals of 
heading 7106, 7108 or 7110

or

Alloying of precious metals of 
heading 7106, 7108 or 7110 
with each other or with base 
metals

- Semi-manufactured or in 
powder form

Manufacture from unwrought 
precious metals

ex 7107, 
ex 7109 and 
ex 7111

Metals clad with precious 
metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad 
with precious metals, 
unwrought

7116 Articles of natural or cultured 
pearls, precious or 
semi-precious stones (natural, 
synthetic or reconstructed)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

7117 Imitation jewellery Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

or

Manufacture from base metal 
parts, not plated or covered 
with precious metals, 
provided that the value of all 
the materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 72 Iron and steel; except for: Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

7207 Semi-finished products of iron 
or non-alloy steel

Manufacture from materials 
of heading 7201, 7202, 7203, 
7204 or 7205

7208 to 7216 Flat-rolled products, bars and 
rods, angles, shapes and 
sections of iron or non-alloy 
steel

Manufacture from ingots or 
other primary forms of 
heading 7206

7217 Wire of iron or non-alloy steel Manufacture from 
semi-finished materials of 
heading 7207
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ex 7218, 
7219 to 7222

Semi-finished products, 
flat-rolled products, bars and 
rods, angles, shapes and 
sections of stainless steel

Manufacture from ingots or 
other primary forms of 
heading 7218

7223 Wire of stainless steel Manufacture from 
semi-finished materials of 
heading 7218

ex 7224, 
7225 to 7228

Semi-finished products, 
flat-rolled products, hot-rolled 
bars and rods, in irregularly 
wound coils; angles, shapes and 
sections, of other alloy steel; 
hollow drill bars and rods, of 
alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or 
other primary forms of 
heading 7206, 7218 or 7224

7229 Wire of other alloy steel Manufacture from 
semi-finished materials of 
heading 7224

ex Chapter 73 Articles of iron or steel; except 
for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of
the product

ex 7301 Sheet piling Manufacture from materials 
of heading 7206

7302 Railway or tramway track 
construction material of iron or 
steel, the following: rails, 
check-rails and rack rails, 
switch blades, crossing frogs, 
point rods and other crossing 
pieces, sleepers (cross-ties), 
fish-plates, chairs, chair 
wedges, sole pates (base plates), 
rail clips, bedplates, ties and 
other material specialised for 
jointing or fixing rails

Manufacture from materials 
of heading 7206

7304, 7305 and 
7306

Tubes, pipes and hollow 
profiles, of iron (other than cast 
iron) or steel

Manufacture from materials 
of heading 7206, 7207, 7218 
or 7224

ex 7307 Tube or pipe fittings of stainless 
steel 
(ISO No X5CrNiMo 1712), 
consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, 
threading, deburring and 
sandblasting of forged blanks, 
provided that the total value 
of the forged blanks used does 
not exceed 35 % of the 
ex-works price of the product
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7308 Structures (excluding 
prefabricated buildings of 
heading 9406) and parts of 
structures (for example, bridges 
and bridge-sections, lock-gates, 
towers, lattice masts, roofs, 
roofing frameworks, doors and 
windows and their frames and 
thresholds for doors, shutters, 
balustrades, pillars and 
columns), of iron or steel; 
plates, rods, angles, shapes, 
sections, tubes and the like, 
prepared for use in structures, 
of iron or steel

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, welded 
angles, shapes and sections of 
heading 7301 may not be used

ex 7315 Skid chain Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading 7315 used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 74 Copper and articles thereof; 
except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

7401 Copper mattes; cement copper 
(precipitated copper)

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

7402 Unrefined copper; copper 
anodes for electrolytic refining

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

7403 Refined copper and copper 
alloys, unwrought:

- Refined copper Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

- Copper alloys and refined 
copper containing other 
elements

Manufacture from refined 
copper, unwrought, or waste 
and scrap of copper

7404 Copper waste and scrap Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

7405 Master alloys of copper Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product
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ex Chapter 75 Nickel and articles thereof; 
except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

7501 to 7503 Nickel mattes, nickel oxide 
sinters and other intermediate 
products of nickel metallurgy; 
unwrought nickel; nickel waste 
and scrap

Manufacture from materials
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 76 Aluminium and articles thereof; 
except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

7601 Unwrought aluminium Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

or

Manufacture by thermal or 
electrolytic treatment from 
unalloyed aluminium or waste 
and scrap of aluminium

7602 Aluminium waste or scrap Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product
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ex 7616 Aluminium articles other than 
gauze, cloth, grill, netting, 
fencing, reinforcing fabric and 
similar materials (including 
endless bands) of aluminium 
wire, and expanded metal of 
aluminium

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product. However, gauze, 
cloth, grill, netting, fencing, 
reinforcing fabric and similar 
materials (including endless 
bands) of aluminium wire, or 
expanded metal of aluminium 
may be used; and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

Chapter 77 Reserved for possible future use 
in the HS

ex Chapter 78 Lead and articles thereof; 
except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

7801 Unwrought lead:

- Refined lead Manufacture from "bullion" or 
"work" lead

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, waste 
and scrap of heading 7802 
may not be used

7802 Lead waste and scrap Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 79 Zinc and articles thereof; except 
for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

7901 Unwrought zinc Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, waste 
and scrap of heading 7902 
may not be used
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7902 Zinc waste and scrap Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 80 Tin and articles thereof; except 
for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

8001 Unwrought tin Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, waste 
and scrap of heading 8002 
may not be used

8002 and 8007 Tin waste and scrap; other 
articles of tin

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

Chapter 81 Other base metals; cermets; 
articles thereof:

- Other base metals, wrought; 
articles thereof

Manufacture in which the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
50 % of the ex-works price of 
the product

- Other Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex Chapter 82 Tools, implements, cutlery, 
spoons and forks, of base metal; 
parts thereof of base metal; 
except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

8206 Tools of two or more of the 
headings 8202 to 8205, put up 
in sets for retail sale

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 8202 to 8205. 
However, tools of 
headings 8202 to 8205 may be 
incorporated into the set, 
provided that their total value 
does not exceed 15 % of the 
ex-works price of the set
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8207 Interchangeable tools for hand 
tools, whether or not 
power-operated, or for 
machine-tools (for example, for 
pressing, stamping, punching, 
tapping, threading, drilling, 
boring, broaching, milling, 
turning, or screwdriving), 
including dies for drawing or 
extruding metal, and rock 
drilling or earth boring tools

Manufacture:

- from materials of any
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

8208 Knives and cutting blades, for 
machines or for mechanical 
appliances

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 8211 Knives with cutting blades, 
serrated or not (including 
pruning knives), other than 
knives of heading 8208

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, knife 
blades and handles of base 
metal may be used

8214 Other articles of cutlery (for 
example, hair clippers, butchers' 
or kitchen cleavers, choppers 
and mincing knives, paper 
knives); manicure or pedicure 
sets and instruments (including 
nail files)

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, handles 
of base metal may be used

8215 Spoons, forks, ladles, skimmers, 
cake-servers, fish-knives, 
butter-knives, sugar tongs and 
similar kitchen or tableware

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, handles 
of base metal may be used

ex Chapter 83 Miscellaneous articles of base 
metal; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 8302 Other mountings, fittings and 
similar articles suitable for 
buildings, and automatic door 
closers

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, other 
materials of heading 8302 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product
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ex 8306 Statuettes and other ornaments, 
of base metal

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, other 
materials of heading 8306 
may be used, provided that 
their total value does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 84 Nuclear reactors, boilers, 
machinery and mechanical 
appliances; parts thereof; except 
for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 8401 Nuclear fuel elements Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8402 Steam or other vapour 
generating boilers (other than 
central heating hot water boilers 
capable also of producing low 
pressure steam); super-heated 
water boilers

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product 

8403 and 
ex 8404

Central heating boilers other 
than those of heading 8402 and 
auxiliary plant for central 
heating boilers

Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of headings 8403 and 8404

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

8406 Steam turbines and other 
vapour turbines

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8407 Spark-ignition reciprocating or 
rotary internal combustion 
piston engines

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8408 Compression-ignition internal 
combustion piston engines 
(diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8409 Parts suitable for use solely or 
principally with the engines of 
heading 8407 or 8408

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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8411 Turbo-jets, turbo-propellers and 
other gas turbines

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8412 Other engines and motors Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

ex 8413 Rotary positive displacement 
pumps

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

ex 8414 Industrial fans, blowers and the 
like

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8415 Air conditioning machines, 
comprising a motor-driven fan 
and elements for changing the 
temperature and humidity, 
including those machines in 
which the humidity cannot be 
separately regulated

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8418 Refrigerators, freezers and other 
refrigerating or freezing 
equipment, electric or other; 
heat pumps other than air 
conditioning machines of 
heading 8415

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product,

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product, and

- in which the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product
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ex 8419 Machines for wood, paper pulp, 
paper and paperboard industries

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
25 % of the ex-works price of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8420 Calendering or other rolling 
machines, other than for metals 
or glass, and cylinders therefore

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
25 % of the ex-works price of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8423 Weighing machinery (excluding 
balances of a sensitivity of 5 cg 
or better), including weight 
operated counting or checking 
machines; weighing machine 
weights of all kinds

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8425 to 8428 Lifting, handling, loading or 
unloading machinery

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8431 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8429 Self-propelled bulldozers, 
angledozers, graders, levellers, 
scrapers, mechanical shovels, 
excavators, shovel loaders, 
tamping machines and road 
rollers:

- Road rollers Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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- Other Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8431 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8430 Other moving, grading, 
levelling, scraping, excavating, 
tamping, compacting, extracting 
or boring machinery, for earth, 
minerals or ores; pile-drivers 
and pile-extractors; 
snow-ploughs and 
snow-blowers

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8431 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 8431 Parts suitable for use solely or 
principally with road rollers

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8439 Machinery for making pulp of 
fibrous cellulosic material or for 
making or finishing paper or 
paperboard

Manufacture in which:

the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
25 % of the ex-works price of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8441 Other machinery for making up 
paper pulp, paper or 
paperboard, including cutting 
machines of all kinds

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
the same heading as the 
product used does not exceed 
25 % of the ex-works price of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

ex 8443 Printers, for office machines 
(for example automatic data 
processing machines, 
word-processing machines, etc.)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8444 to 8447 Machines of these headings for 
use in the textile industry

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

ex 8448 Auxiliary machinery for use 
with machines of headings 8444 
and 8445

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8452 Sewing machines, other than 
book-sewing machines of 
heading 8440; furniture, bases 
and covers specially designed 
for sewing machines; sewing 
machine needles:

- Sewing machines (lock stitch 
only) with heads of a weight not 
exceeding 16 kg without motor 
or 17 kg with motor

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product,

- the value of all the 
non-originating materials used 
in assembling the head 
(without motor) does not 
exceed the value of all the 
originating materials used, 
and

- the thread-tension, crochet 
and zigzag mechanisms used 
are originating

- Other Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8456 to 8466 Machine-tools and machines 
and their parts and accessories 
of headings 8456 to 8466

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8469 to 8472 Office machines (for example, 
typewriters, calculating 
machines, automatic data 
processing machines, 
duplicating machines, stapling 
machines)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

8480 Moulding boxes for metal 
foundry; mould bases; 
moulding patterns; moulds for 
metal (other than ingot moulds), 
metal carbides, glass, mineral 
materials, rubber or plastics

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

8482 Ball or roller bearings Manufacture:- from materials 
of any heading, except that of 
the product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product 

8484 Gaskets and similar joints of 
metal sheeting combined with 
other material or of two or more 
layers of metal; sets or 
assortments of gaskets and 
similar joints, dissimilar in 
composition, put up in pouches, 
envelopes or similar packings; 
mechanical seals

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

ex 8486 - Machine tools for working any 
material by removal of material, 
by laser or other light or photon 
beam, ultrasonic, 
electrodischarge, 
electrochemical, electron beam, 
ionic-beam or plasma arc 
processes and parts and 
accessories thereof

- machine tools (including 
presses) for working metal by 
bending, folding, straightening, 
flattening, and parts and 
accessories thereof

- machine tools for working 
stone, ceramics, concrete, 
asbestos-cement or like mineral 
materials or for cold working 
glass and parts and accessories 
thereof

- marking-out instruments 
which are pattern generating 
apparatus of a kind used for 
producing masks or reticles 
from photoresist coated 
substrates; parts and accessories 
thereof

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- moulds, injection or 
compression types

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- lifting, handing, loading or 
unloading machinery

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8431 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8487 Machinery parts, not containing 
electrical connectors, insulators, 
coils, contacts or other electrical 
features, not specified or 
included elsewhere in this 
Chapter

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 85 Electrical machinery and 
equipment and parts thereof; 
sound recorders and 
reproducers, television image 
and sound recorders and 
reproducers, and parts and 
accessories of such articles; 
except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8501 Electric motors and generators 
(excluding generating sets)

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8503 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8502 Electric generating sets and 
rotary converters

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
headings 8501 and 8503 used 
does not exceed 10 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 8504 Power supply units for 
automatic data-processing 
machines

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

ex 8517 Other apparatus for the 
transmission or reception of 
voice, images or other data, 
including apparatus for 
communication in a wireless 
network (such as a local or wide 
area network), other than 
transmission or reception 
apparatus of headings 8443, 
8525, 8527 or 8528

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

ex 8518 Microphones and stands 
therefore; loudspeakers, 
whether or not mounted in their 
enclosures; audio-frequency 
electric amplifiers; electric 
sound amplifier sets

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8519 Sound recording or sound 
reproducing apparatus

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8521 Video recording or reproducing 
apparatus, whether or not 
incorporating a video tuner

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8522 Parts and accessories suitable 
for use solely or principally 
with the apparatus of 
headings 8519 to 8521

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

8523 Discs, tapes, solid-state non-
volatile storage devices, 'smart 
cards' and other media for the 
recording of sound or of other 
phenomena, whether or not 
recorded, including matrices 
and masters for the production 
of discs, but excluding products 
of Chapter 37:

- Unrecorded discs, tapes, 
solid-state non-volatile storage 
devices and other media for the 
recording of sound or of other 
phenomena, but excluding 
products of Chapter 37;

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- recorded discs, tapes 
solid-state non-volatile storage 
devices and other media for the 
recording of sound or of other 
phenomena, but excluding 
products of Chapter 37

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8523 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

- matrices and masters for the 
production of discs, but 
excluding products of 
Chapter 37;

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8523 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

- proximity cards and "smart 
cards" with two or more 
electronic integrated circuits

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- "smart cards" with one 
electronic integrated circuit

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
headings 8541 and 8542 used 
does not exceed 10 % of the 
ex-works price of the product

or

The operation of diffusion, in 
which integrated circuits are 
formed on a semi-conductor 
substrate by the selective 
introduction of an appropriate 
dopant, whether or not 
assembled and/or tested in a 
country other than those 
specified in Articles 3 and 4

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8525 Transmission apparatus for 
radio-broadcasting or television, 
whether or not incorporating 
reception apparatus or sound 
recording or reproducing 
apparatus; television cameras, 
digital cameras and video 
camera recorders 

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8526 Radar apparatus, radio 
navigational aid apparatus and 
radio remote control apparatus

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8527 Reception apparatus for 
radio-broadcasting, whether or 
not combined, in the same 
housing, with sound recording 
or reproducing apparatus or a 
clock

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

8528 Monitors and projectors, not 
incorporating television 
reception apparatus; reception 
apparatus for television, 
whether or not incorporating 
radio-broadcast receivers or 
sound or video recording or 
reproducing apparatus:

- monitors and projectors, not 
incorporating television 
reception apparatus, of a kind 
solely or principally used in an 
automatic data-processing 
system of heading 8471

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- other monitors and projectors, 
not incorporating television 
reception apparatus; reception 
apparatus for television, 
whether or not incorporating 
radio broadcast receivers or 
sound or video recording or 
reproducing apparatus; 

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8529 Parts suitable for use solely or 
principally with the apparatus 
of headings 8525 to 8528:

-Suitable for use solely or 
principally with video recording 
or reproducing apparatus

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- Suitable for use solely or 
principally with monitors and 
projectors, not incorporating 
television reception apparatus, 
of a kind solely or principally 
used in an automatic 
data-processing system of 
heading 8471

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product 
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

-Other Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8535 Electrical apparatus for 
switching or protecting 
electrical circuits, or for making 
connections to or in electrical 
circuits (for example switches, 
fuses, lightning arresters, 
voltage limiters, surge 
suppressors, plugs and other 
connectors, junction boxes), for 
a voltage exceeding 1000 volts

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8538 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8536 Electrical apparatus for 
switching or protecting 
electrical circuits, or for making 
connections to or in electrical 
circuits (for example switches, 
relays, fuses, surge suppressors, 
plugs, sockets, lamp-holders 
and other connectors, junction 
boxes), for a voltage not 
exceeding 1000 volts ; 
connectors for optical fibres, 
optical fibre bundles or cables:

- Electrical apparatus for 
switching or protecting 
electrical circuits, or for making 
connections to or in electrical 
circuits for a voltage not 
exceeding 1000 V

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8538 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

- Connectors for optical fibres, 
optical fibre bundles or cables:

- - of plastics Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- - of ceramics Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

- - of copper Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

8537 Boards, panels, consoles, desks, 
cabinets and other bases, 
equipped with two or more 
apparatus of heading 8535 
or 8536, for electric control or 
the distribution of electricity, 
including those incorporating 
instruments or apparatus of 
Chapter 90, and numerical 
control apparatus, other than 
switching apparatus of 
heading 8517

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 8538 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 8541 Diodes, transistors and similar 
semiconductor devices, except 
wafers not yet cut into chips

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product



- 329 -

HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

8542 Electronic integrated circuits: 

- Monolithic integrated circuits Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
headings 8541 and 8542 used 
does not exceed 10 % of the 
ex-works price of the product

or

The operation of diffusion, in 
which integrated circuits are 
formed on a semiconductor 
substrate by the selective 
introduction of an appropriate 
dopant, whether or not 
assembled and/or tested in a 
country other than those 
specified in Articles 3 and 4

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

- multichips which are parts of 
machinery or apparatus, not 
specified or included elsewhere 
in this Chapter

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- others Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
headings 8541 and 8542 used 
does not exceed 10 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

8544 Insulated (including enamelled 
or anodised) wire, cable 
(including coaxial cable) and 
other insulated electric 
conductors, whether or not 
fitted with connectors; optical 
fibre cables, made up of 
individually sheathed fibres, 
whether or not assembled with 
electric conductors or fitted 
with connectors

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
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(1) (2) (3) or (4)

8545 Carbon electrodes, carbon 
brushes, lamp carbons, battery 
carbons and other articles of 
graphite or other carbon, with 
or without metal, of a kind used 
for electrical purposes

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8546 Electrical insulators of any 
material

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8547 Insulating fittings for electrical 
machines, appliances or 
equipment, being fittings 
wholly of insulating materials 
apart from any minor 
components of metal (for 
example, threaded sockets) 
incorporated during moulding 
solely for purposes of assembly, 
other than insulators of 
heading 8546; electrical conduit 
tubing and joints therefor, of 
base metal lined with insulating 
material

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8548 Waste and scrap of primary 
cells, primary batteries and 
electric accumulators; spent 
primary cells, spent primary 
batteries and spent electric 
accumulators; electrical parts of 
machinery or apparatus, not 
specified or included elsewhere 
in this Chapter

- Electronic microassemblies

- others

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
headings 8541 and 8542 used 
does not exceed 10 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

ex Chapter 86 Railway or tramway 
locomotives, rolling-stock and 
parts thereof; railway or 
tramway track fixtures and 
fittings and parts thereof; 
mechanical (including 
electro-mechanical) traffic 
signalling equipment of all 
kinds; except for:

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8608 Railway or tramway track 
fixtures and fittings; mechanical 
(including electromechanical) 
signalling, safety or traffic 
control equipment for railways, 
tramways, roads, inland 
waterways, parking facilities, 
port installations or airfields; 
parts of the foregoing

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 87 Vehicles other than railway or 
tramway rolling-stock, and 
parts and accessories thereof; 
except for:

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

8709 Works trucks, self-propelled, 
not fitted with lifting or 
handling equipment, of the type 
used in factories, warehouses, 
dock areas or airports for short 
distance transport of goods; 
tractors of the type used on 
railway station platforms; parts 
of the foregoing vehicles

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8710 Tanks and other armoured 
fighting vehicles, motorised, 
whether or not fitted with 
weapons, and parts of such 
vehicles

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8711 Motorcycles (including 
mopeds) and cycles fitted with 
an auxiliary motor, with or 
without side-cars; side-cars:

- With reciprocating internal 
combustion piston engine of a 
cylinder capacity:
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

-- Not exceeding 50 cm3 Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 20 % of the ex-works 
price of the product

-- Exceeding 50 cm3 Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

- Other Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 8712 Bicycles without ball bearings Manufacture from materials 
of any heading, except those 
of heading 8714

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

8715 Baby carriages and parts thereof Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

8716 Trailers and semi-trailers; other 
vehicles, not mechanically 
propelled; parts thereof

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 88 Aircraft, spacecraft, and parts 
thereof; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex 8804 Rotochutes Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 8804

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

8805 Aircraft launching gear; 
deck-arrestor or similar gear; 
ground flying trainers; parts of 
the foregoing articles

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

Chapter 89 Ships, boats and floating 
structures

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, hulls of 
heading 8906 may not be used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

ex Chapter 90 Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, 
checking, precision, medical or 
surgical instruments and 
apparatus; parts and accessories 
thereof; except for:

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9001 Optical fibres and optical fibre 
bundles; optical fibre cables 
other than those of 
heading 8544; sheets and plates 
of polarising material; lenses 
(including contact lenses), 
prisms, mirrors and other 
optical elements, of any 
material, unmounted, other than 
such elements of glass not 
optically worked

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9002 Lenses, prisms, mirrors and 
other optical elements, of any 
material, mounted, being parts 
of or fittings for instruments or 
apparatus, other than such 
elements of glass not optically 
worked

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

9004 Spectacles, goggles and the 
like, corrective, protective or 
other

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

ex 9005 Binoculars, monoculars, other 
optical telescopes, and 
mountings therefore, except for 
astronomical refracting 
telescopes and mountings 
therefore

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product,

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product; and

- in which the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 9006 Photographic (other than 
cinematographic) cameras; 
photographic flashlight 
apparatus and flashbulbs other 
than electrically ignited 
flashbulbs

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product,

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product, and

- in which the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9007 Cinematographic cameras and 
projectors, whether or not 
incorporating sound recording 
or reproducing apparatus

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product,

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product, and

- in which the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

9011 Compound optical microscopes, 
including those for 
photomicrography, 
cinephotomicrography or 
microprojection

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product,

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product, and

- in which the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works
price of the product

ex 9014 Other navigational instruments 
and appliances

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9015 Surveying (including 
photogrammetrical surveying), 
hydrographic, oceanographic, 
hydrological, meteorological or 
geophysical instruments and 
appliances, excluding 
compasses; rangefinders

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9016 Balances of a sensitivity of 5 cg 
or better, with or without 
weights

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9017 Drawing, marking-out or 
mathematical calculating 
instruments (for example, 
drafting machines, pantographs, 
protractors, drawing sets, slide 
rules, disc calculators); 
instruments for measuring 
length, for use in the hand (for 
example, measuring rods and 
tapes, micrometers, callipers), 
not specified or included 
elsewhere in this chapter

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9018 Instruments and appliances used 
in medical, surgical, dental or 
veterinary sciences, including 
scintigraphic apparatus, other 
electro-medical apparatus and 
sight-testing instruments:

- Dentists' chairs incorporating 
dental appliances or dentists' 
spittoons

Manufacture from materials 
of any heading, including 
other materials of 
heading 9018

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product
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HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

- Other Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

9019 Mechano-therapy appliances; 
massage apparatus; 
psychological aptitude-testing 
apparatus; ozone therapy, 
oxygen therapy, aerosol 
therapy, artificial respiration or 
other therapeutic respiration 
apparatus

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

9020 Other breathing appliances and 
gas masks, excluding protective 
masks having neither 
mechanical parts nor 
replaceable filters

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 25 % of the ex-works 
price of the product

9024 Machines and appliances for 
testing the hardness, strength, 
compressibility, elasticity or 
other mechanical properties of 
materials (for example, metals, 
wood, textiles, paper, plastics)

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9025 Hydrometers and similar 
floating instruments, 
thermometers, pyrometers, 
barometers, hygrometers and 
psychrometers, recording or 
not, and any combination of 
these instruments

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9026 Instruments and apparatus for 
measuring or checking the flow, 
level, pressure or other 
variables of liquids or gases (for 
example, flow meters, level 
gauges, manometers, heat 
meters), excluding instruments 
and apparatus of heading 9014, 
9015, 9028 or 9032

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
Which Confers Originating Status

(1) (2) (3) or (4)

9027 Instruments and apparatus for 
physical or chemical analysis 
(for example, polarimeters, 
refractometers, spectrometers, 
gas or smoke analysis 
apparatus); instruments and 
apparatus for measuring or 
checking viscosity, porosity, 
expansion, surface tension or 
the like; instruments and 
apparatus for measuring or 
checking quantities of heat, 
sound or light (including 
exposure meters); microtomes

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9028 Gas, liquid or electricity supply 
or production meters, including 
calibrating meters therefore:

- Parts and accessories Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- Other Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9029 Revolution counters, production 
counters, taximeters, 
mileometers, pedometers and 
the like; speed indicators and 
tachometers, other than those of 
heading 9014 or 9015; 
stroboscopes

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9030 Oscilloscopes, spectrum 
analysers and other instruments 
and apparatus for measuring or 
checking electrical quantities, 
excluding meters of 
heading 9028; instruments and 
apparatus for measuring or 
detecting alpha, beta, gamma, 
X-ray, cosmic or other ionising 
radiations

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product
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Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
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9031 Measuring or checking 
instruments, appliances and 
machines, not specified or 
included elsewhere in this 
chapter; profile projectors

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the
ex-works price of the product

9032 Automatic regulating or 
controlling instruments and 
apparatus

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9033 Parts and accessories (not 
specified or included elsewhere 
in this chapter) for machines, 
appliances, instruments or 
apparatus of Chapter 90

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 91 Clocks and watches and parts 
thereof; except for:

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

9105 Other clocks Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9109 Clock movements, complete 
and assembled

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- the value of all the 
non-originating materials used 
does not exceed the value of 
all the originating materials 
used

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9110 Complete watch or clock 
movements, unassembled or 
partly assembled (movement 
sets); incomplete watch or clock 
movements, assembled; rough 
watch or clock movements

Manufacture in which:

- the value of all the materials 
used does not exceed 40 % of 
the ex-works price of the 
product, and

- within the above limit, the 
value of all the materials of 
heading 9114 used does not 
exceed 10 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product
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9111 Watch cases and parts thereof Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9112 Clock cases and cases of a 
similar type for other goods of 
this chapter, and parts thereof

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

9113 Watch straps, watch bands and 
watch bracelets, and parts 
thereof:

- Of base metal, whether or not
gold- or silver-plated, or of 
metal clad with precious metal

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

- Other Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

Chapter 92 Musical instruments; parts and 
accessories of such articles

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 40 % of the 
ex-works price of the product

Chapter 93 Arms and ammunition; parts 
and accessories thereof

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 94 Furniture; bedding, mattresses, 
mattress supports, cushions and 
similar stuffed furnishings; 
lamps and lighting fittings, not 
elsewhere specified or included; 
illuminated signs, illuminated 
name-plates and the like; 
prefabricated buildings; except 
for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product



- 340 -

HS Heading Description of Product
Working or Processing, Carried out on Non-Originating Materials, 
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ex 9401 and 
ex 9403

Base metal furniture, 
incorporating unstuffed cotton 
cloth of a weight of 300 g/m2 or 
less

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

or

Manufacture from cotton 
cloth already made up in a 
form ready for use with 
materials of heading 9401 
or 9403, provided that:

Manufacture in which the value 
of all the materials used does not 
exceed 40 % of the ex-works 
price of the product

- the value of the cloth does 
not exceed 25 % of the 
ex-works price of the product, 
and

- all the other materials used 
are originating and are 
classified in a heading other 
than heading 9401 or 9403

9405 Lamps and lighting fittings 
including searchlights and 
spotlights and parts thereof, not 
elsewhere specified or included; 
illuminated signs, illuminated 
name-plates and the like, having 
a permanently fixed light 
source, and parts thereof not 
elsewhere specified or included

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

9406 Prefabricated buildings Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

ex Chapter 95 Toys, games and sports 
requisites; parts and accessories 
thereof; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 9503 Other toys; reduced-size 
("scale") models and similar 
recreational models, working or 
not; puzzles of all kinds

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

ex 9506 Golf clubs and parts thereof Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, 
roughly-shaped blocks for 
making golf-club heads may 
be used
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(1) (2) (3) or (4)

ex Chapter 96 Miscellaneous manufactured 
articles; except for:

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

ex 9601 and 
ex 9602

Articles of animal, vegetable or 
mineral carving materials

Manufacture from "worked" 
carving materials of the same 
heading as the product

ex 9603 Brooms and brushes (except for 
besoms and the like and brushes 
made from marten or squirrel 
hair), hand-operated mechanical 
floor sweepers, not motorised, 
paint pads and rollers, 
squeegees and mops

Manufacture in which the 
value of all the materials used 
does not exceed 50 % of the 
ex-works price of the product

9605 Travel sets for personal toilet, 
sewing or shoe or clothes 
cleaning

Each item in the set must 
satisfy the rule which would 
apply to it if it were not 
included in the set. However, 
non-originating articles may 
be incorporated, provided that 
their total value does not 
exceed 15 % of the ex-works 
price of the set

9606 Buttons, press-fasteners, 
snap-fasteners and press-studs, 
button moulds and other parts 
of these articles; button blanks

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product

9608 Ball-point pens; felt-tipped and 
other porous-tipped pens and 
markers; fountain pens, 
stylograph pens and other pens; 
duplicating stylos; propelling or 
sliding pencils; pen-holders, 
pencil-holders and similar 
holders; parts (including caps 
and clips) of the foregoing 
articles, other than those of 
heading 9609

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product. However, nibs or 
nib-points of the same 
heading as the product may be 
used

9612 Typewriter or similar ribbons, 
inked or otherwise prepared for 
giving impressions, whether or 
not on spools or in cartridges; 
ink-pads, whether or not inked, 
with or without boxes

Manufacture:

- from materials of any 
heading, except that of the 
product, and

- in which the value of all the 
materials used does not 
exceed 50 % of the ex-works 
price of the product
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(1) (2) (3) or (4)

ex 9613 Lighters with piezo-igniter Manufacture in which the 
value of all the materials of 
heading 9613 used does not 
exceed 30 % of the ex-works 
price of the product

ex 9614 Smoking pipes and pipe bowls Manufacture from 
roughly-shaped blocks

Chapter 97 Works of art, collectors' pieces 
and antiques

Manufacture from materials 
of any heading, except that of 
the product

______________
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APPENDIX 3A TO PROTOCOL B

SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR. 1 AND APPLICATION FOR A
MOVEMENT CERTIFICATE EUR. 1

Printing instructions

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or 
plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized 

for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. 
It shall have a printed green guilloche pattern background making any 
falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to 
print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In 
the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form 
must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can 
be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it 
can be identified.
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MOVEMENT CERTIFICATE
1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1                  No    A  000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between
    

…............................................................
and

…………………………………………
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);
Description of goods

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoice
(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified 
Export document (2)

Form .......................   No .................
Of ………………………………….
Customs office : ............................... 
Issuing country or territory...............
..........................................................           Stamp
Place and date .................................. 

……………………………..............
                      (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I,  the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate.

Place and date ……………….………………
    

.........................................................................
(Signature)

_____________________________
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require
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13. REQUEST FOR VERIFICATION, to 14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate (1)

 was issued by the customs office indicated and
   that the information contained therein is accurate.

 does not meet the requirements as to authenticity
   and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate 
is requested.

...............................................…………….................................
(Place and date)

Stamp

.....................................................……
(Signature)

.........................................………………………………..
(Place and date)

Stamp

.....................................................…
(Signature)

_____________
(1) Insert X in the appropriate box.

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by 
deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the 
person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an 
item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck 
through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to 
be identified.
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE
1. Exporter (Name, full address, country)

EUR.1 No  A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate to be used in preferential 
trade between
.......................................................................................

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) and

.......................................................................................
(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)

4. Country, group of 
countries or territory 
in which the products 
are considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory of 
destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1) 

description of goods
9. Gross mass 

(kg) or other 
measure 
(litres, m3., 
etc.)

10. Invoices
(Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate.
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DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 

conditions:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

SUBMIT the following supporting documents (102):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these 
authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if 
required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of 
manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

....................................................... . .............................................
(Place and date)

. .....................................................................................................
(Signature)

                                                            
102 For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer’s declarations, etc., referring to the products used in 

manufacture or to the goods re-exported in the same state.
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APPENDIX 3B TO PROTOCOL B

SPECIMENS OF MOVEMENT CERTIFICATE EUR-MED AND APPLICATION 
FOR A MOVEMENT CERTIFICATE EUR-MED

Printing instructions

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or 
plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized 

for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m2. 
It shall have a printed green guilloche pattern background making any 
falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.

2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to 
print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In 
the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form 
must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can 
be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it 
can be identified.
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MOVEMENT CERTIFICATE
1. Exporter (Name, full address, country)

EUR-MED                  No    A  000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between
    

…............................................................
and

…………………………………………
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

         Cumulation applied with ……………………….

         …………………………………………………….
(name of the country/countries)

        No cumulation applied

    (Insert X in the appropriate box)
8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);

Description of goods
9. Gross 

mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoice
(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified 
Export document (2)

Form .......................   No .................
Of ………………………………….
Customs office : ............................... 
Issuing country or territory...............
..........................................................           Stamp
Place and date .................................. 

……………………………..............
                      (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I,  the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate.

Place and date ……………….………………
    

.........................................................................
(Signature)

_____________________________
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require



- 350 -

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to 14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate (1)

 was issued by the customs office indicated and
   that the information contained therein is accurate.

 does not meet the requirements as to authenticity
   and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate 
is requested.

...............................................…………….................................
(Place and date)

Stamp

.....................................................……
(Signature)

.........................................………………………………..
(Place and date)

Stamp

.....................................................…
(Signature)

_____________
(1) Insert X in the appropriate box.

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by 
deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the 
person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an 
item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck 
through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to 
be identified.
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE
1. Exporter (Name, full address, country)

EUR-MED No  A 000.000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate to be used in preferential 
trade between
.......................................................................................

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) and

.......................................................................................
(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)

4. Country, group of 
countries or territory 
in which the products 
are considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory of 
destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

ٱ Cumulation applied with …………………
(name of the country/countries)

ٱ No cumulation applied. 

(Insert X in the appropriate box)
8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1) 

description of goods
9. Gross mass 

(kg) or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoices
(Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate.
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DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 

conditions:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

SUBMIT the following supporting documents (103):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these 
authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if 
required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of 
manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

....................................................... . .............................................
(Place and date)

. .....................................................................................................
(Signature)

(1)

                                                            
103 For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer’s declarations, etc., referring to the products used in 

manufacture or to the goods re-exported in the same state. 
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APPENDIX 4A TO PROTOCOL B

TEXT OF THE INVOICE DECLARATION

The text of the invoice declaration set out below must be completed in 
accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2)  
preferential origin.

German version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes 
angegeben, präferenzbegünstigte ... (2)Ursprungswaren sind.

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° 
... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine 
préférentielle ... (2).

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale 
n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale 
... (2).

Icelandic version

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir 
því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... (2) fríðindauppruna.
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Norwegian version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes 
autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, 
har ... (2) preferanseopprinnelse.

Serbian versions

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење 
бр...........(1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови 
производи .............(2) преференцијалног порекла.

or

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br...........(1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2)

preferencijalnog porekla.
porekla.

.................................................(3)

(Place and date)

.................................................(4)

(Signature of the exporter; in
addition the name of the person
signing the declaration has to be
indicated in clear script)

                                                            
(1) When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of 

Article 23 of Protocol B, the authorisation number of the approved exporter must be entered in 
this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in 
brackets shall be omitted or the space left blank.

(2) Origin of products to be indicated (ISO-Alpha-2 code is permitted). Reference may be made to a 
specific column of the invoice in which the country of origin of each product is entered.

(3) These indications may be omitted if the information is contained in the document itself.
(4) See paragraph 7 of Article 22 of Protocol B. In cases where the exporter is not required to sign, 

the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.
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APPENDIX 4B TO PROTOCOL B

TEXT OF THE INVOICE DECLARATION EUR-MED 

The text of the invoice declaration EUR-MED set out below, must be completed 
in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2)

preferential origin.

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied (3)

German version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich 
dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes 
angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied (3)

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° 
...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine 
préférentielle ... (2)).

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied (3)

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale 
n. .. (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied (3)
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Icelandic version

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir 
því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna (2).

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied (3)

Norwegian version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes 
autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, 
har ... preferanseopprinnelse (2).

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied  (3)

Serbian versions

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр...........(1) 

изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи 
.............(2) преференцијалног порекла.

or

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br...........(1)

izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2)

preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries) 
- no cumulation applied  (3)

…………………………………………………………….............................................4

(Place and date)

...……………………………………………………………………..............................5

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be in clear script)

                                                            
1 When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of 

Protocol B, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the 
invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the 
space left blank.

2 Origin of products to be indicated (ISO-Alpha-2 code is permitted).  Reference may be made to a specific 
column of the invoice in which the country of origin of each product is entered.

3 Complete and delete as necessary. 
4 These indications may be omitted if the information is contained in the document itself. 
5 See paragraph 7 of Article 22 of Protocol B. In cases where the exporter is not required to sign, the 

exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.
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APPENDIX 5 TO PROTOCOL B

LIST OF COUNTRIES OR TERRITORIES PARTICIPATING IN THE EURO-
MEDITERRANEAN PARTNERSHIP BASED ON THE BARCELONA 

DECLARATION

List of countries or territories participating in the Euro-Mediterranean 
partnership based on the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean 
Conference with the European Communities, held on 27 and 28 November 1995:

Algeria

Egypt

Israel

Jordan

Lebanon

Morocco

PLO for the benefit of the Palestinian Authority 

Syria

Tunisia

Turkey

_______________
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DECLARATION BY NORWAY

REGARDING ARTICLE 25 

OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EFTA STATES 
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DECLARATION BY NORWAY

REGARDING ARTICLE 25 

OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN

THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE EFTA STATES 

Paragraph 5 of Article 25 of the Free Trade Agreement, regarding investment, 
includes only three of the four EFTA States, due to the fact that Norway, for the time 
being, does not conclude international agreements on investment protection. 

_______________



- - 360 - -

Agreement on Agriculture

Between Iceland and the Republic of Serbia

ARTICLE 1

Scope and Coverage

This Agreement concerning trade in agricultural products between Iceland and 
the Republic of Serbia (hereinafter referred to as “Serbia”) is concluded further to the 
Free Trade Agreement between Serbia and the EFTA States (hereinafter referred to as 
“the Free Trade Agreement”), which was signed on 17 December 2009, and in 
particular pursuant to paragraph 2 of Article 6 of that Agreement.

ARTICLE 2

Tariff Concessions

Serbia shall grant tariff concessions to agricultural products originating in 
Iceland as specified in Annex I. Iceland shall grant tariff concessions to agricultural 
products originating in Serbia as specified in Annex II.

ARTICLE 3

Rules of Origin and Customs Procedures

1. The rules of origin and the provisions on co-operation in customs matters set out 
in Protocol B to the Free Trade Agreement shall apply to this Agreement, except as 
provided for in paragraph 2. Any reference to “EFTA States” in that Protocol shall be 
taken to refer to Iceland.

2. For the purposes of this Agreement, Articles 3 and 4 of Protocol B to the Free 
Trade Agreement shall not apply to products covered by this Agreement which are 
exported from one EFTA State to another.

ARTICLE 4

Dialogue

The Parties shall examine any difficulties that might arise in their trade in 
agricultural products and shall endeavour to seek appropriate solutions.
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ARTICLE 5

Further Liberalisation

The Parties undertake to continue their efforts with a view to achieving further 
liberalisation of their trade in agricultural products, taking account of the pattern of such 
trade between them, the particular sensitivities of such products, and the development of
agricultural policy on either side. At the request of either Party, the Parties shall consult 
to achieve this objective, including through improvements in market access by reduction 
or elimination of customs duties on agricultural products and through extension of the 
scope of agricultural products covered by this Agreement.

ARTICLE 6

WTO Agreement on Agriculture

The Parties confirm their rights and obligations under the WTO Agreement on 
Agriculture.

ARTICLE 7

Provisions of the Free Trade Agreement

The provisions on territorial application (Article 3), Central, Regional and Local 
Government (Article 4), Quantitative Restrictions (Article 10), Sanitary and 
Phytosanitary Measures (Article 12), Technical Regulations (Article 13), Anti-dumping 
(Article 18) and Bilateral Safeguard Measures (Article 21) as well as Chapter 7 on 
Dispute Settlement of the Free Trade Agreement shall apply, mutatis mutandis, between 
the Parties to this Agreement.

ARTICLE 8

Entry into Force and Relationship between this Agreement and the Free Trade 
Agreement

This Arrangement shall enter into force on, or be applied provisionally from, the 
same date as the Free Trade Agreement enters into force or is applied provisionally 
between Iceland and Serbia. It shall remain in force as long as the Free Trade 
Agreement remains in force between them.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Agreement.

Done at Geneva, this 17th day of December 2009, in two originals.

Mr Gylfi Magnusson, s.r.       Mlađan Dinkić, s.r.
        For Iceland For the Republic of Serbia
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ANNEX I

REFERRED TO IN ARTICLE 2

TARIFF CONCESSIONS SERBIA

Tariff Code Description of Products
Ad valorem in % and  specific 

duty -RSD/kg 

ex0101 Live horses, asses, mules and hinnies:
0101 10 - Pure bred breeding animals 0%
0101 90 - Other 0%
0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen:
0204 10 - Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chiled 15%+18 RSD/kg

- Other meat of sheep, fresh or chilled:
0204 21 - - Carcases and half-carcases 15%
0204 22 - - Other cuts with bone in 15%
0204 23 - - Boneless 15%
0204 30 - Carcases and half-carcases of lamb, frozen 15%+15 RSD/kg

- Other meat of sheep, frozen:
0204 41 - - Carcases and half-carcases 15%+10 RSD/kg

0204 42 - - Other cuts with bone in 15%+10 RSD/kg

0204 43 - - Boneless

0204 43 10 - - - Of lamb 15%+10 RSD/kg
0204 50 - Meat of goats 0%
0205 Meat of horses, fresh, chilled or frozen:
0205 00 - Fresh or chiled 0%

ex0210
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; 
edible flours and meals of meat or meat offal:
- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal

0210 99 - - Other
- - - Meat

0210 99 21 - - - - Boneless 0%
0210 99 29 - - - - Other 0%
0406 Cheese and curd:

0406 10
- Fresh (unripened or uncurded) cheese, including whey cheese, 
and curd

6%+ 8 RSD/kg

0406 20 - Grated or powdered cheese, of all kinds 0

0406 30 - Processed cheese, not grated or powdered 12%+ 16 RSD/kg

0406 40
- Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced 
by Penicilium roque-forti 0%

0406 90 - Other cheese 10.8%+ 28,80 RSD/kg
2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and 

aerated waters, not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured, ice and snow.

2201 10 - Mineral waters and aerated waters 0%
2201 90 - Other 0%

_______________



- 364 -

ANNEX II

REFERRED TO IN ARTICLE 2

TARIFF CONCESSIONS ICELAND

Icelandic
Tariff Code

Description of Products MFN
applied

  %     ISK/kg

GATT
bound

     %          SDR/kg

Offered
Rate of Duty

ex Chapter 4 Dairy produce; birds’ eggs; natural honey; edible 
products of animal origin, not elsewhere specified 
or included

0409 Natural honey 0 22 Free

Chapter 5 Products of animal origin, not elsewhere specified 
or included

0 0 to 175 Free

ex Chapter 7 Edible vegetables and certain roots and tubers

ex 0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous 
vegetables, fresh or chilled:

0703.10 -Onions and shallots, fresh or chilled 30 34 Free
0703.20 -Garlic, fresh or chilled 30 34 Free

0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh 
or chilled

25 26 Free

ex 0709 Other vegetables, fresh or chilled
0709.20 Asparagus, fresh or chilled 30 34 Free
0709.5901 Truffles, fresh or chilled 30 283 5,45 Free
0709.70 Spinach, N-Z spinach and orache spinach (garden 

spinach), fresh or chilled
20 189 3,90 Free

0709.9001 Sweet corn 30 Free
0709.9003 Olives 30 34 Free
0709.9005 Globe artichokes, fresh or chilled 30 34 Free

ex 0710 Vegetables (uncooked or cooked y steaming or 
oiling in water), frozen

0710.21 Peas, frozen 30 34 Free
0710.22 Beans, frozen 30 34 Free
0710.29 Other 30 34 Free
0710.40 Sweet corn, frozen 30 51 to 175 Free

--Peppers:
0710.8001 Imported from 1 November to 15 March 30 Free
0710.8002 Imported at other times 30 315 Free
0710.8003 Onions 30 Free
0710.8009 Other 30 Free
0710.9000 Mixtures of vegetables 30 Free
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Icelandic
Tariff Code

Description of Products MFN
applied

  %     ISK/kg

GATT
bound

     %          SDR/kg

Offered
Rate of Duty

ex0711 Vegetables provisionally preserved (for example, 
by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water 
or in other preservative solutions), but unsuitable 
in that state for immediate consumption

0711.20 Olives 30 34 to 59 Free
0711.9003 Onions, provisionally preserved but not  suitable for 

immediate consumption
30 34 to 59 Free

0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or 
not skinned or split

0 0 Free

Chapter 8 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 0 0 to 40 Free

Chapter 9 Coffee, tea, maté and spices 0 0 to 40 Free

ex Chapter 10 Cereals
Other than for animal feeding 0 0 Free

ex Chapter 11 Products of the milling industry; malt; starches; 
inulin; wheat gluten

ex 1101 Wheat or meslin flour
Other than for animal feeding 0 0 Free

ex 1102 Cereal flours other than of wheat or meslin
Other than for animal feeding 0 0 Free

ex 1103 Cereal groats, meal and pellets
Other than for animal feeding 0 0 Free

ex 1104 Cereal grains otherwise worked (for example, 
hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), 
except rice of heading No.1006; germ of cereals, 
whole, rolled, flaked or ground
Other than for animal feeding 0 0 Free

1105 Flour, meal, powder, flaked, granules and pellets 
of potatoes

0-12 12 to 175 Free

ex 1106 Flour, meal and powder of the dried leguminous 
vegetables of heading No. 0713, of sago or of roots 
or tubers of heading No. 0714 or of the products of 
Chapter 8
Other than for animal feeding 0 21 Free

1107 Malt, whether or not roasted 0 0 Free

1108 Starches; inulin: 0 -5 12 to 175 Free

1109 Wheat gluten, whether or not dried 0 12 to 175 Free
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Icelandic
Tariff Code

Description of Products MFN
applied

  %     ISK/kg

GATT
bound

     %          SDR/kg

Offered
Rate of Duty

ex Chapter 12 Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous 
grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 
plants; straw and fodder

1201 Soya beans, whether or not broken 0 0 to 175 Free

1202 Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, 
whether or not shelled or broken:

0 0 to 175 Free

1203 Copra 0 0 to 175 Free

1204 Linseed, whether or not broken 0 0 to 175 Free

1205 Rape or colza seeds, whether or not broken 0 0 to 175 Free

1206 Sunflower seeds, whether or not broken 0 0 to 175 Free

1207 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or 
not broken

0 0 to 175 Free

1208 Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, 
other than those of mustard

0 0 to 175 Free

1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing 0 0 to 175 Free

1210 Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, 
powdered or in the form of pellets; lupulin

0 0 Free

1211 Plants and parts of plants (including seeds and 
fruits), of a kind used primarily in perfumery, in 
pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar 
purposes, fresh or dried, whether or not cut, 
crushed or powdered

0 0 Free

1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet 
and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, 
whether or not ground; fruit stones and kernels 
and other vegetable products (including unroasted 
chicory roots of the variety Cichorium intybus 
sativum) of a kind used primarily for human 
consumption, not elsewhere specified or included

0 0 to 175 Free

1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne 
(alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, 
vetches and similar forage products, whether or 
not in the form of pellets

0 175 Free

Chapter 13 Lac; gums, resins and other vegetable saps and 
extracts

0 0 to 25 Free

Chapter 14 Vegetable plaiting materials; vegetable products 
not elsewhere specified or included

0 0 to 9 Free
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Icelandic
Tariff Code

Description of Products MFN
applied

  %     ISK/kg

GATT
bound

     %          SDR/kg

Offered
Rate of Duty

ex Chapter 15 Animal or vegetable fats and oils and their 
cleavage products; prepared edible fats; animal or 
vegetable waxes

1502 Fats of bovine animals, sheep or goats, other than 
those of heading 15.03

0 119 Free

1503 Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow 
oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared

0 119 Free

1505 Wool grease and fatty substances derived there 
from (including lanolin):

0 5 Free

1506 Other animal fats and oils and their fractions, 
whether or not refined, but not chemically modified

0 119 Free

1508 Ground-nut oil and its fractions, whether or not 
refined, but not chemically modified

0 107 Free

1509 Olive oil and its fractions, whether or not refined, 
but not chemically modified

0 107 Free

1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and 
fractions thereof, whether or not refined, but not 
chemically modified

0 107 Free

1515 Other fixed vegetable fats and oils (including 
jojoba oil) and their fractions,whether or not 
refined, but not chemically modified

0 107 Free

1516 Animal or vegetable fats and oils and their fractions, 
partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-
esterified or elaidinised, whether or not refined, but 
not further prepared

0 107 Free

1518 Animal or vegetable fats and oils and their 
fractions, boiled, oxidised, dehydrated, 
sulphurised, blown, polymerised by heat in 
vacuum or in inert gas or otherwise chemically 
modified, excluding those of heading 15.16; 
inedible mixtures or preparations of animal or 
vegetable fats or oils or of fractions of different fats 
or oils of this Chapter, not elsewhere specified or 
included

0 107 Free

1520 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes 0 107 Free

ex Chapter 17 Sugars and Sugars Confectionary

1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose in 
solid form:

0 Free

1702 Other sugars, including chemically pure lactose, 
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Icelandic
Tariff Code

Description of Products MFN
applied

  %     ISK/kg

GATT
bound

     %          SDR/kg

Offered
Rate of Duty

maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar 
syrups not containing added flavouring or 
colouring matter; artificial honey, whether or not 
mixed with natural honey; caramel

0 Free

ex 1703 Molasses resulting from the extraction or refining 
of sugar:
Other than for animal feeding 0 Free

ex Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations

1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted 0 0 Free

1802 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste 0 0 Free

1803 Cocoa paste, whether or not defatted 0 0 Free

1804 Cocoa butter, fat and oil 0 0 Free

1805 Cocoa powder, not containing added sugar or 
other sweetening matter

0 0 to 13 Free

ex Chapter 20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other 
parts of plants

ex2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of 
plants, prepared or preserved by vinegar or acetic 
acid

2001.10 Cucumbers and gherkins 0 45 1,40 Free

ex2004 Other vegetables prepared or preserved otherwise than 
by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of 
heading 20.06.

2004.90 Other vegetables and mixtures of vegetables 0 237 1,59 Free

ex2005 Other vegetables prepared or preserved otherwise than 
by vinegar or acetic acid, not frozen, other than 
products of heading 20.06.

2005.10 Homogenised vegetables 0 185 1,59 Free
2005.40 Peas (Pisum sativum) 0 32 Free
2005.51 Beans, shelled 0 45 Free
2005.59 Other 0 45 Free
2005.60 Asparagus 0 38 Free
2005.70 Olives 0 45 Free
2005.80 Sweet corn (Zea mays var. saccharata) 0 38 to 175 Free

ex 2005.90
2005.9909 Other 0 Free
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Icelandic
Tariff Code

Description of Products MFN
applied

  %     ISK/kg

GATT
bound

     %          SDR/kg

Offered
Rate of Duty

2006 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of 
plants, preserved by sugar (drained, glacé or 
crystallised)

0 26 Free

2008 Fruit, nuts and other edible parts of plants, 
otherwise prepared or preserved, whether or not 
containing added sugar or other sweetening matter 
or spirit, not elsewhere specified or included

0 32 to 58 Free

2009 Fruit juices (including grape must) and vegetable 
juices, unfermented and not containing added 
spirit, whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter

20 10 to 22 Free

ex Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar

2209 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from 
acetic acid

18 18 Free

ex Chapter 23 Residues and waste from the food industries;
prepared animal fodder

0 0 to 175 Free

Other than for animal feeding

Chapter 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes 0 15 to 25 Free

_______________
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Agreement on Agriculture

Between the Republic of Serbia and the Kingdom of Norway

ARTICLE 1

Scope and Coverage

This Agreement concerning trade in agricultural products between the Republic 
of Serbia (hereinafter referred to as “Serbia”) and the Kingdom of Norway (hereinafter 
referred to as “Norway”) is concluded further to the Free Trade Agreement between 
Serbia and the EFTA States (hereinafter referred to as “the Free Trade Agreement”), 
which was signed on 17 December 2009, and in particular pursuant to paragraph 2 of 
Article 6 of that Agreement.

ARTICLE 2

Tariff Concessions

Serbia shall grant tariff concessions to agricultural products originating in 
Norway as specified in Annex I. Norway shall grant tariff concessions to agricultural 
products originating in Serbia as specified in Annex II.

ARTICLE 3

Rules of Origin and Customs Procedures

1. The rules of origin and the provisions on co-operation in customs matters set out 
in Protocol B to the Free Trade Agreement shall apply to this Agreement, except as 
provided for in paragraph 2. Any reference to “EFTA States” in that Protocol shall be 
taken to refer to Norway.

2. For the purposes of this Agreement, Articles 3 and 4 of Protocol B to the Free 
Trade Agreement shall not apply to products covered by this Agreement which are 
exported from one EFTA State to another.

ARTICLE 4

Dialogue

The Parties shall examine any difficulties that might arise in their trade in 
agricultural products and shall endeavour to seek appropriate solutions.
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ARTICLE 5

Further Liberalisation

The Parties undertake to continue their efforts with a view to achieving further 
liberalisation of their trade in agricultural products, taking account of the pattern of such 
trade between them, the particular sensitivities of such products, and the development of 
agricultural policy on either side. At the request of either Party, the Parties shall consult 
to achieve this objective, including through improvements in market access by reduction 
or elimination of customs duties on agricultural products and through extension of the 
scope of agricultural products covered by this Agreement.

ARTICLE 6

WTO Agreement on Agriculture

The Parties confirm their rights and obligations under the WTO Agreement on 
Agriculture.

ARTICLE 7

Provisions of the Free Trade Agreement

The provisions on territorial application (Article 3), Central, Regional and Local 
Government (Article 4), Quantitative Restrictions (Article 10), Sanitary and 
Phytosanitary Measures (Article 12), Technical Regulations (Article 13), Anti-dumping 
(Article 18) and Bilateral Safeguard Measures (Article 21) as well as Chapter 7 on 
Dispute Settlement of the Free Trade Agreement shall apply, mutatis mutandis, between 
the Parties to this Agreement.

ARTICLE 8

Entry into Force and Relationship between this Agreement and the Free Trade 
Agreement

This Arrangement shall enter into force on, or be applied provisionally from, the 
same date as the Free Trade Agreement enters into force or is applied provisionally 
between Serbia and Norway. It shall remain in force as long as the Free Trade 
Agreement remains in force between them.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Agreement.

Done at Geneva, this 17th day of December 2009, in two originals.

Mlađan Dinkić, s.r.                                mr Trond Giske, s.r.
For the Republic of Serbia For the Kingdom of Norway
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ANNEX I

REFERRED TO IN ARTICLE 2

TARIFF CONCESSIONS SERBIA

Tariff Code Description of Products 
Ad valorem in % 

and  specific duty -
RSD/kg 

1 2 3
0103 Live swine:
0103 10 00 00 - Pure-bred breeding animals 0%
0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen:

- Other meat of sheep, fresh or chilled :
0204 21 00 00 - - Carcasses and half-carcasses 25%+ 20 RSD/kg
0204 22 - - Other cuts with bone in 25%+ 20 RSD/kg
0204 23 00 00 - - Boneless 25%+ 20 RSD/kg
0204 30 00 00 - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen 25%+ 20 RSD/kg

- Other meat of sheep, frozen :
0204 41 00 00 - - Carcasses and half-carcasses 25 %+ 20 RSD/kg
0204 42 - - Other cuts with bone in 25%+ 20 RSD/kg
0204 43 - - Boneless-bez kostiju 25%+ 20 RSD/kg
0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, 

asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen:
0206 10 - Of bovine animals, fresh or chilled 28%
02.07 Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, 

fresh, chilled or frozen:
- Of fowls of the species Gallus domesticus :

0207 13 - - Cuts and offal, fresh or chilled 27 % + 30 RSD/kg
0207 14 - - Cuts and offal, frozen : 27% + 45 RSD/kg

- Of turkeys :
0207 26 - - Cuts and offal, fresh or chilled 25 % + 28 RSD/kg
0207 27 - - Cuts and offal, frozen: 25% + 45 RSD/kg

- Of ducks, geese or guinea fowls :
0207 34 - - Fatty livers, fresh or chilled 10%
0207 35 - - Other, fresh or chilled 10% + 28 RSD/kg
0207 36 - - Other, frozen : 10% + 28 RSD/kg
0210 Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or 

smoked; edible flours and meals of meat or meat offal:
- Meat of swine:

0210 11 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 27%+ 32 RSD/kg
0210 12 - - Bellies (streaky) and cuts thereof 27% + 24 RSD/kg
0210 19 - - Other 27%+ 24 RSD/kg
0210 20 - Meat of bovine animals 27%+ 24 RSD/kg

- Other, including edible flours and meals of meat or meat 
offal :

0210 99 - - Other : 5% +16 RSD/kg
0406 Cheese and curd:
0406 10 - Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey 

cheese and curd : 27%+60 RSD/kg
0406 20 - Grated or powdered cheese, of all kinds 20%
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Tariff Code Description of Products 
Ad valorem in % 

and  specific duty -
RSD/kg 

0406 30 - Processed cheese, not grated or powdered 27%+60 RSD/kg

0406 40
- Blue-veined cheese and other cheese containing veins 
produced by Penicillium roqueforti : 10%

0406 90 - Other cheese : 27%+60 RSD/kg
- - Other :

0406  90 39 "- - - Jarlsberg 0%

0504 00 00 00
Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), 
whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in 
brine, dried or smoked:

0%

0511
Animal products not elsewhere specified or included; 
Dead animals of  Chapter 1 or 3, unfit for human 
consumption:

0511 10 00 00 - Bovine semen 0%

0511 99 - Frozen semen, other; including from swine 0%
1507 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but 

not chemically modified:
1507 10 Crude oil, whether or not degummed 24%
1601 00 Sausages and similar products, of meat, meat offal or 

blood; food preparations based on these products: 27 %+ 32 RSD/kg
1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood:

1602 10 00 00 - Homogenised preparations 27 % + 36 RSD/kg

1602 20 - Of liver of any animal : 27 %+ 36 RSD/kg

1602 31 - Of poultry of heading 01.05: 27 % + 30 RSD/kg

1602 32 - - Of fowls of the species Gallus domesticus 27 % + 35 RSD/kg

1602 39 - - Other 27%
- Of swine :

1602 41 - - Hams and cuts thereof 27 % + 36 RSD/kg

1602 42 - - Shoulders and cuts thereof 27 % + 36 RSD/kg

1602 49 - - Other, including mixtures : 27 % + 36 RSD/kg

1602 50 - Of bovine animals 27 % + 36 RSD/kg

1602 90 - Other, including preparations of blood of any animal 27 % + 36 RSD/kg
1603 Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs 

or other aquatic invertebrates:
1603 00 Extracts and juices of meat 10%
2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and 

aerated waters, not containing added sugar or other 
sweetening matter nor flavoured; ice and snow:

2201 10 - Mineral waters and aerated waters 24%
2201 90 - Other 24%
2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 

volume less than 80% vol; spirits, liqueurs and other 
spirituous beverages:

2208 60 - Vodka 25%

2208 90
- Other, including aquavit (distilled spirits flavoured with 
cumin seeds) 25%

- - Other spirits and other spirituous beverages, in containers 
holding:

- - - 2 litres or less:

- - - - Other:
- - - - - Spirits (excluding liqueurs):
- - - - - -  Other:
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Tariff Code Description of Products 
Ad valorem in % 

and  specific duty -
RSD/kg 

2208 90 56 00  - - - - - - - Other

ex                     
2208 90 56 00 ex AQUAVIT (distilled spirits flavoured with cumin seeds) 0%
2309 Preparations of a kind used in animal feeding.

2309 10 - Dog or cat food, put up for retail sale : 10%

2309 90 - Other 12%

_______________
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ANNEX II

REFERRED TO IN ARTICLE 2

TARIFF CONCESSIONS NORWAY

Customs duties on imports from Serbia into Norway, on agricultural products. 

Norway shall not apply a higher customs duty than that specified in column 6. 

Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

1 2 3 4 5 6
01.01.10 9 0 - - Other Free Free Free
01.01.90 8 0 - - Asses, mules 

and hinnies Free Free Free
01.06.11 0 0 - - Primates Free Free Free
01.06.12 0 0 - - Whales, 

dolphins and 
porpoises 
(mammals of the 
order Cetacea); 
manatees and 
dugongs 
(mammals of the 
order Sirenia) Free Free Free

01.06.19 9 2 - - - - Fur-
bearing animals, 
not elsewhere 
mentioned or 
included Free Free Free

01.06.19 9 9 - - - - Other Free Free Free
01.06.20 0 0 - Reptiles 

(including snakes 
and turtles) Free Free Free

01.06.31 0 0 - - Birds of prey Free Free Free
01.06.32 0 0 - -

Psittaciformes 
(including 
parrots, 
parakeets, 
macaws and 
cockatoos) Free Free Free

01.06.39 1 0 - - - Pheasants 0.60 Free Free
01.06.39 9 1 - - - - Ostriches Free Free Free
01.06.39 9 9 - - - - Other Free Free Free
01.06.90 0 0 - Other Free Free Free
02.01.10 0 0 - Carcasses and 

half-carcasses 344.0% 32.28 32.28 Either 309% or 29.05 NOK/kg
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Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

02.01.20 0 1 - -
"Compensated 
quarters", i.e. 
forequarters and 
the hindquarters 
of the same 
animal are 
presented at the 
same time 344.0% 66.40 32.28 Either 309% or 29.05 NOK/kg

02.01.20 0 2 - - Other 
forequarters 344.0% 66.40 66.40 Either 309% or 59.76 NOK/kg

02.01.20 0 3 - - Other 
hindquarters 344.0% 66.40 66.40 Either 309% or 59.76 NOK/kg

02.01.20 0 4 - - So-called 
"Pistola cuts" 344.0% 66.40 66.40 Either 309% or 59.76 NOK/kg

02.01.20 0 8 - - Other 344.0% 66.40 66.40 Either 309% or 59.76 NOK/kg
02.02 Meat of bovine 

animals, frozen.
30% reduction in the in-quota 

duties. year 2000 level. of the 
annual global WTO quota for 
meat of bovine animals. frozen of 
1084 tons.

02.03.11 1 0 - - - Of domestic 
swine 363.0% 24.64 24.64 Either 326% or 22.18 NOK/kg

02.03.11 9 0 - - - Of other 
swine 363.0% 24.64 24.64 Either 326% or 22.18 NOK/kg

02.03.12 1 1 - - - - Hams and 
cuts thereof 363.0% 54.99 54.99 Either 326% or 49.49 NOK/kg

02.03.12 1 9 - - - - Shoulders 
and cuts thereof 363.0% 54.99 54.99 Either 326% or 49.49 NOK/kg

02.03.12 9 0 - - - Of other 
swine 363.0% 54.99 54.99 Either 326% or 49.49 NOK/kg

02.03.19 1 1 - - - - Fore-ends 
and cuts thereof 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg

02.03.19 1 3 - - - - Loins and 
cuts thereof, with 
bone in 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg

02.03.19 1 6 - - - - - Boneless 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg
02.03.19 1 7 - - - - - Other 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg
02.03.19 5 5 - - - - - Boneless 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg
02.03.19 5 9 - - - - - Other 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg
02.03.19 9 0 - - - Of other 

swine 363.0% 64.96 64.96 Either 326% or 58.46 NOK/kg
02.03.21 1 0 - - - Of domestic 

swine

363.0% 24.64 24.64

30% reduction on the in-quota 
duties. year 2000 level.of the 
annual global WTO quota for 
meat of swine. frozen of 1381 
tonnes.  

02.04.10 0 0 - Carcasses and 
half-carcasses of 
lamb, fresh or 
chilled 429.0% 32.49 32.49

30% reduction on the in-quota 
duties. year 2000 level. of the 
annual global WTO quota for 
sheep and goat meat of 206 tons.

02.07.12 0 0 - - Not cut in 
pieces, frozen

290.0% 25.71 25.71

30% reduction on the in-quota 
duties. year 2000 level. of the 
annual global WTO quota for 
meat of fowls of the species 
Gallus domesticus. frozen of 221 
tonnes. 

02.08.90 6 0 - - Frogs' legs 363.0% 24.64 Free Free
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Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

02.10.11 0 0 - - Hams, 
shoulders and 
cuts thereof, with 
bone in 363.0% 60.32 60.32 Either 326% or 54.29 NOK/kg

02.10.12 0 0 - - Bellies 
(streaky) and cuts 
thereof 363.0% 89.75 89.75 Either 326% or 80.78 NOK/kg

02.10.19 0 0 - - Other 363.0% 121.12 121.12 Either 326% or 109.01 NOK/kg
04.05.20 0 0 - Dairy spreads 343.0% 25.19 25.19 22.39
04.05.90 0 0 - Other 343.0% 25.19 25.19 22.39

04.09.00 0 0 Natural honey. 356.0% 24.47 24.47 19.58
05.04.00 0 0 Guts, bladders 

and stomachs of 
animals (other 
than fish), whole 
and pieces 
thereof, fresh, 
chilled, frozen, 
salted, in brine, 
dried or 
smoked. Free Free Free

05.06.10 0 0 - Ossein and 
bones treated 
with acid Free Free Free

05.06.90 9 0 - - Other Free Free Free
05.11.10 0 0 - Bovine semen Free Free Free
05.11.99 2 1 - - - - Other 0.36 Free Free
05.11.99 4 0 - - - - Other 0.36 Free Free
05.11.99 9 1 - - - - - Semen of 

sheep or goats Free Free Free
05.11.99 9 2 - - - - - Semen, 

except of sheep, 
goats and bovine 
animals Free Free Free

05.11.99 9 3 - - - - - Embryos 
of bovine 
animals Free Free Free

05.11.99 9 4 - - - - - Embryos 
of sheep and 
goats Free Free Free

05.11.99 9 5 - - - - - Embryos 
of other animals Free Free Free

05.11.99 9 8 - - - - - Other Free Free Free
06.01.10 0 1 - - Bulbs and 

tubers for 
horticultural 
purposes 0.1% Free Free

06.01.10 0 2 - - Tuberous 
roots, corms, 
crowns and 
rhizomes for 
horticultural 
purposes 0.1% Free Free

06.01.10 0 9 - - Other 0.1% Free Free
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Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

06.01.20 0 0 - Bulbs, tubers, 
tuberous roots, 
corms, crowns 
and rhizomes, in 
growth or in 
flower; chicory 
plants and roots 0.4% 0,01 S Free Free

06.02.10 1 0 - - - Of green 
plants from 15 
December to 30 
April 0.5% Free Free

06.02.10 9 1 - - - Other 
unrootened 
cuttings 0.5% Free Free

06.02.10 9 2 - - - Slips 0.5% Free Free
06.02.20 0 0 - Trees, shrubs 

and bushes, 
grafted or not, of 
kinds which bear 
edible fruit or 
nuts 0.30 Free Free

06.02.30 9 0 - - Other 0.03 Free Free
06.02.90 2 0 - - Stocks 1.0% Free Free
06.02.90 3 0 - - - - Box 

(Buxus), Draca-
ena, Camelia, 
Araucaria, Holly 
(Ilex), Laurel 
(Laurus), Kal-
mia, Magnolia, 
palm (Palmae), 
witch hazel 
(Hamamelis), 
Aucuba, Pieris, 
firethorn (Pyra-
cantha) and 
Stranvaesia 1.0% Free Free

06.02.90 4 1 - - - - - Trees and 
bushes, other 
than mentioned 
above 1.0% Free Free

06.02.90 4 2 - - - - - Perennial 
plants 1.0% Free Free

06.02.90 5 0 - - - - - Green 
pot plants from 
15 December to 
30 April, also 
when imported as 
part of mixed 
groups of plants 1.0% Free Free

06.02.90 8 0 - - - Without 
balled roots or 
other culture 
media 1.0% Free Free

06.03.11 1 0 - - - From 1 
November to 31 
March 0.60 0.60 0.60 Free
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Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

06.03.12 1 0 - - - Dianthus 
caryophyllus 
from 1 
November 15 to 
May 0.60 0.60 Free

06.03.12 9 0 - - - Other 249.0% 4,07 S 0.60 Free
06.03.13 0 0 - - Orchids 0.60 0.60 Free
06.03.14 1 0 - - -  From 15 

December to 15 
March 0.60 0.60 Free

06.03.19 2 1 - - - - Anemone, 
Genista, Mimosa, 
Ranunculus and
Syringa, also 
when imported as 
parts of mixed 
bouquets and 
similar 0.60 0.60 Free

06.03.19 2 2 - - - -
Argyranthemum 
frutescens and 
Chrysanthemum 
frutescen from 1 
Nov. to 30 Apr., 
Freesia from 1 
Dec. to 31. 
March and 
Tulipa from 1 
May to 31 May, 
also when 
imported as parts 
of mixed 
bouquets and 
similar 0.60 0.60 Free

06.03.19 9 1 - - - -
Alchemilla, 
Anthurium, 
Aster, Astilbe, 
Centaurea, 
Erigeron, 
Gerbera, 
Gladiolus, 
Lathyrus, Liatris, 
Physostegia, 
Protea, Scabiosa, 
Sedum, Solidago, 
Solidaster, 
Strelizia, 
Trachelium and 
Zinnia, also 
when imported as 
parts of mixed 
bouquets and 
similar 249.0% 4,07 S 0.60 Free

06.03.90 0 0 - Other 0.60 0.60 Free
06.04.10 0 0 - Mosses and 

lichens 1.2% Free Free
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Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

06.04.91 1 0 - - - Maidenhair 
fern (Adianthum) 
and Asparagus
from 1 June to 31 
October 67.0% 1,08 S 67.0% Free

06.04.91 9 1 - - - -
Maidenhair fern 
(Adianthum) and 
Asparagus from 
1 November to 
31 May 0.12 Free Free

06.04.91 9 2 - - - - Christmas 
trees 0.12 Free Free

06.04.91 9 9 - - - - Other 0.12 Free Free
06.04.99 0 0 - - Other 3.9% Free Free
07.02.00 1 1 - From 1 

November to 9 
May Free Free Free

07.02.00 3 0 - From 11 July 
to 14 October 145.0% 8.86 8.86 7.00

07.02.00 4 0 - From 15 
October to 31 
October 1.60 1.60 Free

07.03.10 1 9 - - - - Other 47.0% 1.09 1.09 0.89
07.03.10 2 9 - - - - Other 85.0% 2.14 2.14 1.82
07.03.20 0 0 - Garlic 0.03 Free Free
07.04.10 3 1 - - - From 15 

October to 30 
November 0.18 0.18 Free

07.04.10 4 1 - - - From 1 
December to 31 
May Free Free Free

07.04.20 2 0 - - From 1 June 
to 20 September 0.24 Free Free

07.04.90 1 3 - - - From 1 
October to 31 
May 116.0% 1.71 1.71 1.54

07.04.90 2 0 - - - From 1 June 
to 31 July 184.0% 3.58 3.58 3.30

07.04.90 3 0 - - - From 1 
August to 30 
September 0.05 Free Free

07.04.90 4 0 - - - From 1 
October to 31 
July 102.0% 1.86 1.86 1.70

07.04.90 5 0 - - - From 1 
August to 30 
September 0.05 Free Free

07.04.90 6 0 - - Chinese 
cabbage 0.64 0.64 Free

07.04.90 9 3 - - - Savoy 
cabbage from 1 
December to 30 
June 219.0% 9.16 9.16 Free

07.04.90 9 9 - - - Other 219.0% 9.16 0.80 Free
07.05.11 3 0 - - - - From 1 

December to 
28/29 February Free Free Free
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07.05.11 7 0 - - - - From 1 
December to 
28/29 February Free Free Free

07.05.21 1 0 - - - From 1 
April to 30 
November 0.24 0.24 Free

07.05.21 9 0 - - - From 1 
December to 31 
March Free Free Free

07.05.29 9 0 - - - From 1 
December to 31 
March 242.0% 17.40 Free Free

07.06.10 3 0 - - Turnips 63.0% 3.14 0.80 Free
07.06.90 9 9 - - Other 230.0% 7.93 0.80 Free
07.07.00 1 0 - - From 10 

March to 31 
October 120.0% 7.74 7.74 6.94

07.07.00 2 0 - - From 1 
November to 30 
November 0.60 0.60 Free

07.07.00 3 0 - - From 1 
December to 9 
March Free Free Free

07.08.20 0 9 - - Other 50.0% 5.31 0.50 Free
07.08.90 0 0 - Other 

leguminous 
vegetables 0.12 0.12 Free

07.09.20 1 0 - - From 1 May 
to 14 November 0.08 0.08 Free

07.09.20 9 0 - - From 15 
November to 30 
April Free Free Free

07.09.30 0 0 - Aubergines 
(egg-plants) 0.24 0.24 Free

07.09.51 0 0 - - Mushrooms 
of the genus 
Agaricus 0.30 0.30 Free

07.09.59 1 0 - - - Truffles 0.24 Free Free
07.09.59 9 0 - - - Other 0.30 0.30 Free
07.09.60 1 0 - - - From 1 June 

to 30 November 0.24 0.24 Free
07.09.60 2 0 - - - From 1 

December to 31 
May 0.12 0.12 Free

07.09.60 9 0 - - Other Free Free Free
07.09.70 2 0 - - From 1 

October to 30 
April 0.24 0.24 Free

07.09.90 1 0 - - Olives 0.09 0.09 Free
07.09.90 2 0 - - Capers 0.60 0.60 Free
07.09.90 4 1 - - - For feed 

purpose 343.0% 1.78 1.78 1.60
07.09.90 5 0 - - - Other Free Free Free
07.09.90 6 0 - - - From 1 June 

to 30 November 0.08 0.08 Free
07.09.90 7 0 - - - From 1 

December to 31 
May Free Free Free
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07.09.90 9 1 - - - Courgettes 203.0% 19.28 0.80 Free
07.09.90 9 9 - - - Other 203.0% 19.28 0.80 Free
07.10.22 0 9 - - - Other 216.0% 12.07 0.50 Free
07.10.29 0 0 - - Other 0.24 0.24 Free
07.10.30 0 0 - Spinach, New 

Zealand spinach 
and orache 
spinach (garden 
spinach) : 139.0% 13.94 0.80 Free

07.10.80 1 0 - - Asparagus 
and globe 
artichokes 0.15 0.15 Free

07.10.80 4 0 - - Mushrooms 0.60 0.60 Free
07.10.80 9 4 - - - Headed 

broccoli 219.0% 8.23 0.80 Free
07.10.80 9 5 - - - Sweet 

peppers 
(Capsicum 
annuum var. 
annuum) 219.0% 8.23 0.80 Free

07.11.20 1 0 - - In brine 0.09 Free Free
07.11.20 9 0 - - Other 0.18 Free Free
07.11.90 4 0 - - Capers 0.06 Free Free
07.12.20 0 0 - Onions 209.0% 12.38 Free Free
07.12.31 0 0 - - Mushrooms 

of the genus 
Agaricus 0.06 Free Free

07.12.32 0 0 - - Wood ears 
(Auricularia 
spp.) 0.06 Free Free

07.12.33 0 0 - - Jelly fungi 
(Tremella spp.) 0.06 Free Free

07.12.39 0 1 - - - Truffles 0.06 Free Free
07.12.39 0 9 - - - Other 0.06 Free Free
07.12.90 2 0 - - Garlic 0.03 Free Free
07.12.90 4 0 - - - Other Free Free Free
07.12.90 9 1 - - - Tomatoes 209.0% 12.38 Free Free
07.12.90 9 2 - - - Carrots 209.0% 12.38 Free Free
07.12.90 9 9 - - - Other, 

including 
mixtures of 
vegetables 209.0% 12.38 Free Free

07.13.10 0 9 - - Other 260.0% 2.51 Free Free
07.13.20 9 0 - - Other Free Free Free
07.13.31 0 0 - - Beans of the 

species Vigna 
mungo (L.) 
Heeper or Vigna 
radiata (L.) 
Wilczek 260.0% 2.51 Free Free

07.13.32 0 0 - - Small red 
(Adzuki) beans 
(Phaseolus or 
Vigna angularis) 260.0% 2.51 Free Free

07.13.33 0 0 - - Kidney 
beans, including 
white pea beans 
(Phaseolus 260.0% 2.51 Free Free
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07.13.39 0 0 - - Other 260.0% 2.51 Free Free
07.13.40 9 0 - - Other Free Free Free
07.13.50 9 0 - - Other Free Free Free
07.13.90 0 0 - Other 260.0% 2.51 Free Free
07.14.10 9 0 - - Other 0.04 Free Free
07.14.20 9 0 - - Other 0.03 Free Free
08.01.11 0 0 - - Desiccated Free Free Free
08.01.19 0 0 - - Other Free Free Free
08.01.21 0 0 - - In shell Free Free Free
08.01.22 0 0 - - Shelled Free Free Free
08.01.31 0 0 - - In shell Free Free Free
08.01.32 0 0 - - Shelled Free Free Free
08.02.11 0 0 - - In shell 0.01 Free Free
08.02.12 0 0 - - Shelled 0.01 Free Free
08.02.21 0 0 - - In shell 0.01 Free Free
08.02.22 0 0 - - Shelled 0.01 Free Free
08.02.31 0 0 - - In shell 0.05 Free Free
08.02.32 0 0 - - Shelled 0.05 Free Free
08.02.40 0 0 - Chestnuts 

(Castanea spp.) 2,00 H Free Free
08.02.50 0 0 - Pistachios 0.24 Free Free
08.02.60 0 0 - Macadamia 

nuts 0.24 Free Free
08.02.90 1 0 - - Pecans 0.03 Free Free
08.02.90 9 1 - - - Pine nut 

kernels 0.24 Free Free
08.02.90 9 9 - - - Other 0.24 Free Free
08.03.00 0 0 Bananas, 

including 
plantains, fresh 
or dried. Free Free Free

08.04.10 0 0 - Dates 0.03 Free Free
08.04.20 1 0 - - Fresh 0.09 Free Free
08.04.20 9 0 - - Other 0.01 Free Free
08.04.30 0 0 - Pineapples Free Free Free
08.04.40 0 0 - Avocados 0.04 Free Free
08.04.50 0 1 - - Guavas 0.04 Free Free
08.04.50 0 2 - - Mangoes 0.04 Free Free
08.04.50 0 3 - - Mangosteens 0.04 Free Free
08.05.10 9 0 - - Other 0,40 H Free Free
08.05.20 9 0 - - Other 0,40 H Free Free
08.05.40 9 0 - - Other 0,40 H Free Free
08.05.50 2 0 - - - Lemons Free Free Free
08.05.50 3 0 - - - Limes 0,40 H Free Free
08.05.90 9 0 - - Other 0,40 H Free Free
08.06.10 1 1 - - - Table 

grapes 0,40 H Free Free
08.06.10 1 9 - - - Other 0,40 H Free Free
08.06.10 9 1 - - - Table 

grapes 0,20 H Free Free
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08.06.10 9 9 - - - Other 0,20 H Free Free
08.06.20 0 0 - Dried Free Free Free
08.07.11 0 0 - - Watermelons Free Free Free
08.07.19 0 0 - - Other Free Free Free
08.07.20 0 0 - Papaws 

(papayas) 0.12 Free Free
08.08.10 2 2 - - From 1 

December to 30 
April 0.03 0.03 Free

08.08.20 1 2 - - - From 1 
December to 10 
August 0.02 0.02 Free

08.08.20 6 0 - - Quinces 0.09 Free Free
08.09.10 1 0 - - From 16 May 

to 15 August 0.06 0.06 Free
08.09.10 9 0 - - From 16 

August to 15 
May 0.24 0.24 Free

08.09.30 1 0 - - - From 16 
May to 15 
August 0.12 0.12 Free

08.09.30 2 0 - - - From 16 
August to 15 
May 0.24 0.24 Free

08.09.30 3 0 - - - From 16 
May to 15 
August 0.12 0.12 Free

08.09.30 9 0 - - - From 16 
August to 15 
May 0.24 0.24 Free

08.09.40 1 0 - - - From 15 
April to 30 June 0.15 0.15 Free

08.09.40 2 1 - - - From 1 July 
to 20 August 0.36 0.36 Free

08.09.40 4 1 - - - From 11 
October to 31 
October 0.72 0.72 Free

08.09.40 5 1 - - - From 1 
November to 14 
April 0.36 0.36 Free

08.09.40 6 0 - - Sloes 0.18 Free Free
08.10.10 1 1 - - From 15 

April to 8 June 0.18 0.18 Free
08.10.10 3 0 - - From 1 

November to 31 
March 100.0% 13.29 0.36 Free

08.10.10 4 0 - - From 1 April 
to 14 April 0.36 0.36 Free

08.10.20 9 1 - - - Blackberries 0.09 Free Free
08.10.20 9 9 - - - Other 0.09 Free Free
08.10.40 1 0 - - Cowberries Free Free Free
08.10.40 9 0 - - Other 0.09 Free Free
08.10.50 0 0 - Kiwifruit 0.06 Free Free
08.10.60 0 0 - Durians 0.06 Free Free
08.10.90 1 0 - - Cloudberries Free Free Free
08.10.90 9 0 - - Other 0.06 Free Free
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08.11.90 0 8 - - Other 128.0% 8.59 8.59 7.54
08.12.90 1 0 - - Citrus fruit Free Free Free
08.12.90 2 0 - - Apricots and 

peaches Free Free Free
08.13.10 0 0 - Apricots 0.12 0.12 Free
08.13.20 0 0 - Prunes Free Free Free
08.13.40 0 1 - - Bilberries 188.0% 4.83 3.20 Free
08.13.40 0 2 - - Other fruit 188.0% 4.83 0.39 Free
08.13.50 1 0 - - Consisting 

essentially of
nuts of heading 
08.02 0.02 Free Free

08.13.50 9 1 - - - Mixtures 
exclusively of 
nuts of heading 
08.01 or of nuts 
of headings 
08.01 and 08.02 188.0% 4.83 0.36 Free

08.13.50 9 2 - - - Mixtures of 
fruit, consisting 
of fruit of 
headings 08.01 -
08.06 188.0% 4.83 0.36 Free

08.13.50 9 9 - - - Other 
mixtures 188.0% 4.83 0.36 Free

08.14.00 0 0 Peel of citrus 
fruit or melons 
(including 
watermelons), 
fresh, frozen, 
dried or 
provisionally 
preserved in 
brine, in 
sulphur water 
or in other 
preservative 
solutions. Free Free Free

09.03.00 0 0 Maté 4.5% Free Free
09.04.11 0 0 - - Neither 

crushed nor 
ground Free Free Free

09.04.12 0 0 - - Crushed or 
ground Free Free Free

09.04.20 0 0 - Fruits of the 
genus Capsicum
or of the genus 
Pimenta, dried or 
crushed or 
ground Free Free Free

09.05.00 0 0 Vanilla. Free Free Free
09.06.11 0 0 - - Cinnamon 

(Cinnamomum 
zeylanicum 
Blume) Free Free Free

09.06.19 0 0 - - Other Free Free Free
09.06.20 0 0 - Crushed or 

ground Free Free Free
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09.07.00 0 0 Cloves (whole 
fruit, cloves and 
stems). Free Free Free

09.08.10 0 0 - Nutmeg Free Free Free
09.08.20 0 0 - Mace Free Free Free
09.08.30 0 0 - Cardamoms Free Free Free
09.09.10 0 0 - Seeds of anise 

or badian 0.10 Free Free
09.09.20 0 0 - Seeds of 

coriander 0.10 Free Free
09.09.30 0 0 - Seeds of cumin 0.10 Free Free
09.09.40 0 0 - Seeds of 

caraway 0.10 Free Free
09.09.50 1 0 - - Fennel 0.10 Free Free
09.09.50 2 0 - - Juniper 

berries 0.04 Free Free
09.10.10 0 0 - Ginger Free Free Free
09.10.20 0 0 - Saffron Free Free Free
09.10.30 0 0 - Turmeric 

(curcuma) 0.15 Free Free
09.10.91 0 0 - - Mixtures 

referred to in 
note 1 to this 
Chapter 0.15 Free Free

09.10.99 2 0 - - - Curry Free Free Free
09.10.99 3 0 - - - Bay berries, 

bay leaves, seed 
of celery and 
thyme Free Free Free

09.10.99 9 0 - - - Other 0.15 Free Free
10.05.10 0 0 - Seed Free Free Free
10.05.90 9 0 - - Other Free Free Free
10.06.10 9 0 - - Other Free Free Free
10.06.20 9 0 - - Other Free Free Free
10.06.30 1 0 - - For human 

consumption 0.12 Free Free
10.06.30 9 9 - - Other 0.04 Free Free
10.06.40 1 0 - - For human 

consumption 0.12 Free Free
10.06.40 9 9 - - Other 0.04 Free Free
10.07.00 9 0 - Other Free Free Free
10.08.10 9 0 - - Other Free Free Free
10.08.20 9 0 - - Other Free Free Free
10.08.30 9 0 - - Other 0.09 Free Free
11.02.20 9 0 - - Other Free Free Free
11.02.90 0 2 - - - Other 370.0% 3.30 Free Free
11.03.13 9 0 - - - Other Free Free Free
11.03.19 2 0 - - - - Other Free Free Free
11.04.23 9 0 - - - Other Free Free Free
11.04.29 0 2 - - - - Other 338.0% 3.50 Free Free
11.04.29 0 4 - - - - Other 338.0% 3.50 Free Free
11.06.10 9 0 - - Other 0.06 Free Free
11.06.30 9 0 - - Other 0.04 Free Free
11.07.10 9 0 - - Other Free Free Free
11.07.20 9 0 - - Other Free Free Free
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11.09.00 9 0 - Other 1.5% Free Free
12.01.00 9 0 - Other Free Free Free
12.02.10 9 0 - - Other Free Free Free
12.02.20 9 0 - - Other Free Free Free
12.03.00 9 0 - Other Free Free Free
12.04.00 9 0 - Other Free Free Free
12.05.10 9 0 -  - Other Free Free Free
12.05.90 9 0 -  - Other Free Free Free
12.06.00 9 0 - Other Free Free Free
12.07.20 9 0 - - Other Free Free Free
12.07.40 9 0 - - Other Free Free Free
12.07.50 9 0 - - Other 0.08 Free Free
12.07.91 9 0 - - - Other Free Free Free
12.07.99 9 0 - - - Other Free Free Free
12.08.10 9 0 - - Other Free Free Free
12.08.90 9 0 - - Other Free Free Free
12.09.10 0 0 - Sugar beet seed 0.72 Free Free
12.09.30 0 0 - Seeds of 

herbaceous 
plants cultivated 
principally for 
their flowers Free Free Free

12.09.91 1 0 - - - Cucumber, 
cauliflower, 
carrot, onion, 
shallot, leek, 
parsley, endive 
and lettuce seed 0.18 Free Free

12.09.91 9 1 - - - - Cabbage 
seed 0.72 Free Free

12.09.91 9 9 - - - - Other 0.72 Free Free
12.09.99 0 0 - - Other Free Free Free
12.10.10 0 0 - Hop cones, 

neither ground 
nor powdered nor 
in the form of 
pellets 0.08 0.08 Free

12.10.20 0 1 - - Hop cones, 
ground, pow-
dered or in the 
form of pellets 4.5% 4.5% Free

12.10.20 0 2 - - Lupulin 4.5% 4.5% Free
12.11.20 0 0 - Ginseng roots Free Free Free
12.11.30 0 0 - Coca leaves Free Free Free
12.11.40 0 0 - Poppy straw Free Free Free
12.11.90 0 0 - Other Free Free Free
12.12.20 9 0 - - Other Free Free Free
12.12.91 9 0 - - - Other Free Free Free
12.12.99 9 0 - - - Other Free Free Free
13.01.20 0 0 - Gum Arabic Free Free Free
13.01.90 0 0 - Other Free Free Free
13.02.11 0 0 - - Opium 4.5% Free Free
15.02.00 9 0 - Other 0.05 Free Free
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15.03.00 0 0 Lard stearin, 
lard oil, oleo-
stearin, oleo-oil 
and tallow oil, 
not emulsified 
or mixed or 
otherwise 
prepared. 0.01 Free Free

15.05.00 0 0 Wool grease and 
fatty substances 
derived 
therefrom 
(including 
lanolin). 0.02 Free Free

15.06.00 2 1 - - Bone fat, 
bone oil and 
neat's-foot oil 0.05 Free Free

15.06.00 9 9 - - - Other 0.02 Free Free
15.07.10 9 0 - - Other 0.03 Free Free
15.08.10 9 0 - - Other 0.03 Free Free
15.09.10 9 0 - - Other Free Free Free
15.09.90 9 0 - - Other Free Free Free
15.10.00 9 0 - Other Free Free Free
15.11.10 9 0 - - Other Free Free Free
15.11.90 9 9 - - - Other Free Free Free
15.12.11 9 0 - - - Other 0.05 Free Free
15.12.19 9 0 - - - Other 14.4% 14.4% 7.0 %
15.12.21 9 0 - - - Other 0.05 Free Free
15.13.11 9 0 - - - Other 0.03 Free Free
15.13.21 9 0 - - - Other 0.03 Free Free
15.14.11 9 0 - - - Other 0.05 Free Free
15.14.91 9 0 - - - Other 0.05 Free Free
15.15.11 9 0 - - - Other 0.05 Free Free
15.15.21 9 0 - - - Other 0.05 Free Free
15.15.30 9 0 - - Other Free Free Free
15.15.50 2 0 - - - Crude oil 0.05 Free Free
15.15.90 2 1 - - Cashew 

nutshell oil, 
wood oils 
(including tung 
oil and its 
fractions) or 
oiticica oil, not 
for feed purpose Free Free Free

15.15.90 3 2 - - Jojoba oil and 
its fractions, not 
for feed purpose Free Free Free

15.15.90 7 0 - - - Crude oil 0.03 Free Free
15.16.10 2 0 - - - Extracted 

entirely from fish 
or marine 
mammals 5.1% Free Free

15.17.90 9 8 - - - - Other 0.02 Free Free
15.18.00 2 1 - - Tung oil and 

other similar 
wood oils; 
oiticica oil Free Free Free
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15.18.00 3 1 - - Siccative oils 0.08 Free Free
15.18.00 4 1 - - Linseed oil, 

boiled 0.07 Free Free
17.01.11 9 0 - - - Other 0.03 Free Free
17.01.12 9 0 - - - Other 0.03 Free Free
17.01.91 9 0 - - - Other 0.03 Free Free
17.01.99 9 1 - - - - In lumps 

or powdered 0.03 Free Free
17.01.99 9 5 - - - - - In retail 

sale packages of 
a weight not 
exceeding 24 kg 0.03 Free Free

17.01.99 9 9 - - - - - Other (in 
bulk or whole 
sale packages) 0.03 Free Free

17.02.11 9 0 - - - Other Free Free Free

17.02.19 9 0 - - - Other Free Free Free
17.02.20 9 0 - - Other Free Free Free

17.02.60 9 0 - - Other Free Free Free

17.02.90 9 9 - - - Other Free Free Free

17.03.10 9 0 - - Other Free Free Free
17.03.90 9 0 - - Other Free Free Free

18.01.00 0 0 Cocoa beans, 
whole or 
broken, raw or 
roasted.

Free Free Free

18.02.00 0 0 Cocoa shells, 
husks, skins and 
other cocoa 
waste. Free Free Free

20.01.90 1 0 - - - Capers 0.60 0.60 Free
20.01.90 2 0 - - - Olives 0.30 0.30 Free
20.01.90 6 1 - - - - Sweet 

peppers 
(Capsicum 
annuum var. 
annuum) 223.0% 12.92 0.18 Free

20.01.90 9 9 - - - Other 223.0% 12.92 12.92 10.98
20.02.10 0 9 - - Other 151.0% 12.97 2.00 Free
20.03.10 0 2 - - Cultivated 0.60 0.60 Free
20.03.10 0 8 - - Other 0.60 0.60 Free
20.03.20 0 0 - Truffles 0.06 Free Free
20.03.90 0 1 - - Cultivated 0.60 0.60 Free
20.03.90 0 9 - - Other 0.60 0.60 Free
20.04.90 9 1 - - - Globe 

artichokes 288.0% 34.92 0.20 Free
20.05.51 0 0 - - Beans, 

shelled 606.0% 38.01 1.50 Free
20.05.59 0 9 - - - Other 249.0% 15.64 1.50 Free
20.05.60 0 0 - Asparagus 0.06 0.06 Free
20.05.70 0 0 - Olives 0.60 0.60 Free
20.05.91 0 0 - - Bamboo 

shoots 288.0% 34.92 Free Free
20.05.99 0 9 - - - Other, 

including 
mixtures of 288.0% 34.92 34.92 29.68
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20.06.00 1 0 - Ginger 102.0% 14.96 Free Free
20.08.20 0 0 - Pineapples Free Free Free
20.08.30 9 9 - - - Other 0.18 0.18 Free
20.08.40 0 0 - Pears 86.0% 8.34 0.30 Free
20.08.92 0 1 - - - Entirely 

containing fruits 
of headings 
08.03 - 08.10 288.0% 34.92 1.00 Free

20.09.11 2 0 - - - - In 
containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or 
more Free Free Free

20.09.11 3 0 - - - - -
Concentrated Free Free Free

20.09.12 2 0 - - - Other, in 
containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or
more Free Free Free

20.09.19 2 0 - - - - In 
containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or 
more Free Free Free

20.09.21 0 0 - - Of a Brix 
value not 
exceeding 20 Free Free Free

20.09.29 0 0 - - Other Free Free Free
20.09.31 1 0 - - - In 

containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or 
more Free Free Free

20.09.39 1 0 - - - In 
containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or 
more Free Free Free

20.09.41 1 0 - - - In 
containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or 
more Free Free Free

20.09.49 1 0 - - - In 
containers 
weighing, with 
contents, 3 kg or 
more Free Free Free

20.09.71 0 0 - - Of a Brix 
value not 
exceeding 20 340.0% 27.20 27.20 23.12

20.09.79 0 0 - - Other 340.0% 27.20 27.20 23.12
20.09.80 9 9 - - - Other 340.0% 27.20 27.20 23.12
20.09.90 0 9 - - Other 

mixtures 340.0% 27.20 27.20 23.12
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22.04.10 0 1 - - Of an 
alcoholic 
strength by 
volume not 
exceeding 2,5 % Free Free Free

22.04.10 0 9 - - Other Free Free Free
22.04.21 0 1 - - - Of an 

alcoholic 
strength by 
volume not 
exceeding 2,5 % Free Free Free

22.04.21 0 9 - - - Other Free Free Free
22.04.29 0 1 - - - Of an 

alcoholic 
strength by 
volume not 
exceeding 2,5 % Free Free Free

22.04.29 0 9 - - - Other Free Free Free
22.04.30 0 2 - - - In fermen-

tation or with 
fermentation 
arrested 
otherwise than by 
the addition of 
alcohol Free Free Free

22.04.30 0 3 - - - Other Free Free Free
22.04.30 0 4 - - - In fermen-

tation or with 
fermentation 
arrested 
otherwise than by 
the addition of 
alcohol Free Free Free

22.04.30 0 9 - - - Other Free Free Free
22.06.00 0 2 - With an 

alcoholic 
strength by 
volume 
exceeding 0,5 %, 
but not exceeding 
0,7 % by volume Free Free Free

22.06.00 0 3 - With an 
alcoholic 
strength by 
volume 
exceeding 0,7 %, 
but not exceeding 
2,5 % by volume Free Free Free

22.06.00 0 9 - Other Free Free Free
22.07.10 9 0 - - Other Free Free Free
23.01.20 1 0 - - For feed 

purpose 156.0% 3.57 Free Free
23.01.20 9 0 - - Other Free Free Free
23.02.10 9 0 - - Other Free Free Free
23.02.40 1 0 - - Of rice, other 

than for feed 
purpose Free Free Free

23.02.50 9 0 - - Other Free Free Free
23.03.10 9 0 - - Other Free Free Free
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Norwegian Tariff 
Code

Description of 
Products

Bound 
rate of 

duty, ad 
valorem

Bound 
rate of 
duty, 

specific

MFN-
applied rate 

of duty
Concessions to Serbia

23.03.20 9 0 - - Other Free Free Free
23.03.30 9 0 - - Other Free Free Free
23.04.00 9 0 - Other Free Free Free

23.05.00 9 0 - Other Free Free Free
23.06.10 9 0 - - Other Free Free Free
23.06.20 9 0 - - Other Free Free Free
23.06.30 9 0 - - Other Free Free Free
23.06.41 9 0 - - - Other Free Free Free
23.06.49 9 0 - - - Other Free Free Free
23.06.50 9 0 - - Other Free Free Free
23.06.60 9 0 - - Other Free Free Free
23.06.90 9 0 - - Other Free Free Free
23.07.00 9 0 - Other Free Free Free
23.09.10 9 1 - - - Dog food Free Free Free
23.09.10 9 2 - - - Cat food Free Free Free
23.09.90 3 0 - - - - For 

ornamental fish Free Free Free
23.09.90 5 0 - - - - For pets Free Free Free
23.09.90 8 0 - - - - For pets Free Free Free
24.01.10 0 0 - Tobacco, not 

stemmed/stripped
Free Free Free

24.01.20 0 0 - Tobacco, partly 
or wholly 
stemmed/stripped

Free Free Free

24.01.30 0 0 - Tobacco refuse Free Free Free
24.02.10 0 1 - - Cigars 12.75 Free Free
24.02.10 0 9 - - Other 12.75 Free Free
24.02.20 0 0 - Cigarettes 

containing 
tobacco 14.45 Free Free

24.02.90 0 0 - Other 12.75 Free Free
24.03.10 0 0 - Smoking 

tobacco, whether 
or not containing 
tobacco 
substitutes in any 
proportion 7.65 Free Free

24.03.91 0 0 - - "Homogen-
ised" or 
"reconstituted" 
tobacco 7.65 Free Free

24.03.99 1 0 - - - Tobacco 
extracts and 
essences Free Free Free

24.03.99 9 1 - - - - Chewing 
tobacco and snuff 7.65 Free Free

24.03.99 9 9 - - - - Other 7.65 Free Free

_______________
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Agreement on Agriculture

Between the Republic of Serbia and the Swiss Confederation

ARTICLE 1

Scope and Coverage

1. This Agreement concerning trade in agricultural products between the Republic 
of Serbia (hereinafter referred to as “Serbia”) and the Swiss Confederation (hereinafter 
referred to as “Switzerland”) is concluded further to the Free Trade Agreement between 
Serbia and the EFTA States (hereinafter referred to as “the Free Trade Agreement”), 
which was signed on 17 December 2009, and in particular pursuant to paragraph 2 of 
Article 6 of that Agreement.

2. This Agreement shall likewise apply to the Principality of Liechtenstein as long 
as the Customs Union Treaty of 29 March 1923 between Switzerland and the 
Principality of Liechtenstein remains in force.

ARTICLE 2

Tariff Concessions

Serbia shall grant tariff concessions to agricultural products originating in 
Switzerland as specified in Annex 1. Switzerland shall grant tariff concessions to 
agricultural products originating in Serbia as specified in Annex 2.

ARTICLE 3

Rules of Origin and Customs Procedures

1. The rules of origin and the provisions on co-operation in customs matters set out 
in Protocol B to the Free Trade Agreement shall apply to this Agreement, except as 
provided for in paragraph 2. Any reference to "EFTA States" in that Protocol shall be 
taken to refer to Switzerland.

2. For the purposes of this Agreement, Articles 3 and 4 of Protocol B to the Free 
Trade Agreement shall not apply to products covered by this Agreement which are 
exported from one EFTA State to another.
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ARTICLE 4

Dialogue

The Parties shall examine any difficulties that might arise in their trade in 
agricultural products and shall endeavour to seek appropriate solutions.

ARTICLE 5

Further Liberalisation

The Parties undertake to continue their efforts with a view to achieving further 
liberalisation of their trade in agricultural products, taking account of the pattern of such 
trade between them, the particular sensitivities of such products, and the development of 
agricultural policy on either side. At the request of either Party, the Parties shall consult 
to achieve this objective, including through improvements in market access by reduction 
or elimination of customs duties on agricultural products and through extension of the 
scope of agricultural products covered by this Agreement.

ARTICLE 6

WTO Agreement on Agriculture

The Parties confirm their rights and obligations under the WTO Agreement on 
Agriculture.

ARTICLE 7

Provisions of the Free Trade Agreement

The provisions on territorial application (Article 3), Central, Regional and Local 
Government (Article 4), Quantitative Restrictions (Article 10), Sanitary and 
Phytosanitary Measures (Article 12), Technical Regulations (Article 13), Anti-dumping 
(Article 18) and Bilateral Safeguard Measures (Article 21) as well as Chapter 7 on 
Dispute Settlement of the Free Trade Agreement shall apply, mutatis mutandis, between 
the Parties to this Agreement.

ARTICLE 8

Entry into Force and Relationship between this Agreement and the Free Trade 
Agreement

This Arrangement shall enter into force on, or be applied provisionally from, the 
same date as the Free Trade Agreement enters into force or is applied provisionally 
between Serbia and Switzerland. It shall remain in force as long as the Free Trade 
Agreement remains in force between them.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Agreement.

Done at Geneva, this 17th day of December 2009, in two originals.

Mlađan Dinkić, s.r. ms Doris Leuthard, sr.
For the Republic of Serbia For the Swiss Confederation
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ANNEX 1

REFERRED TO IN ARTICLE 2

TARIFF CONCESSIONS SERBIA

If before, by or after entry into force of this Agreement any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, such 
reduced duties shall replace the basic duties listed in this Annex as from the date when such reductions are applied, or from the 
entry into force of the Agreement, if this is later. Reduced duties shall be applied rounded to the first decimal place or, in the case 
of specific duties, to the second decimal place.

MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

0101 Live horses, asses, mules and hinnies (except 
for slaughtering)

1 - 5% 100%

0102 Live bovine animals (except for slaughtering) 1% 100%

0103 Live swine (except for slaughtering) 1% 100%

0104 Live sheep and goats (except for slaughtering) 1% 100%

0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled 30% 26 - 50 10% 10%

0202 Meat of bovine animals, frozen 30% 25 - 40 10% 10%

0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen 30% 25 - 44 10% 10%

0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, 
goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, 
chilled or frozen:

0206 30 00 00 - Of swine, fresh or chilled 30% 10%

0210 Meat and edible meat offal, salted, in brine, 
dried or smoked; edible flours and meals of 
meat or meat offal:
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

0210 20 - Meat of bovine animals 30% 30 20% 20%

0401 Milk and cream, not concentrated nor 
containing added sugar or other sweetening 
matter

20% 8 - 10 10% 10%

0402 Milk and cream, concentrated or containing 
added sugar or other sweetening matter

20% 70 10% 20%

0403 Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, 
kephir and other fermented or acidified milk 
and cream, whether or not concentrated or 
containing added sugar or other sweetening 
matter or flavoured or containing added fruit, 
nuts or cocoa (other than those covered by 
Protocol A)

20% 10 20% 20%

0404 Whey, whether or nor concentrated or 
containing added sugar or other sweetening 
matter; products consisting of natural milk 
constituents, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter, not 
elsewhere specified or included: whey powder

20% 10%

0405 Butter and other fats and oils derived from 
milk; dairy spreads

30% 50 - 70 10% 20%

0406 Cheese and curd:

0406 90 - Other cheese:

- - Other:

0406 90 13 00 - - - Emmentaler 30% 80 100% 100%

0406 90 15 00 - - - Gruyère, Sbrinz 30% 80 100% 100%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

0406 90 17 00
0406 90 18 00

0406 90 19 00

0406 90 25 00
0406 90 27 00

- - - Bergkäse, Appenzell
- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont 
d'Or and Tête de Moine
  - - - Glarus herb cheese (known as 
Schabziger) made  from skimmed milk and 
mixed with finely ground herbs
- - - Tilsit
- - - Butterkäse

30% 80 150 tons 
in total

100% 100%

0406 90 84 00 - - - Brie 30% 80 100% 100%

0409 Natural honey 30% 15 20% 100%

0504 Guts, bladders and stomachs of animals (other 
than fish), whole and pieces thereof, fresh, 
chilled, frozen, salted, in brine, dried or 
smoked

3% 100%

0511 10 00 00 Animal products not elsewhere specified or 
included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit 
for human consumption: Bovine semen

3 - 5% 100%

0701 10 Seed potatoes, fresh or chilled 5% 100%

0710 Vegetables (uncooked or cooked by steaming 
or boiling in water), frozen (other than those 
covered by Protocol A)

15 - 20% 15 -18 40% 40%

0712 20 00 00 Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or 
in powder, but not further prepared, onions

20% 40%

- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), 
jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: 

0712 31 00 00 - - Mushrooms of the genus Agaricus 20% 40%

0712 32 00 00 - - Wood ears (Auricularia spp.) 20% 40%

0712 33 00 00 - - Jelly fungi (Tremella spp.) 20% 20%

0712 39 00 00 - - Other 20% 40%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

0712 90 -  Other vegetables; mixtures of vegetables 10% 40%

0808   Apples, pears and quinces, fresh 15% 10 20 33% 33% 0%

0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by 
steaming or boiling in water, frozen, whether 
or not containing added sugar or other 
sweetening matter:

0811 10 - Strawberries:

- - Containing added sugar or other 
sweetening matter:

0811 10 11 - - - With a sugar content exceeding 13 % by 
weight

15% 50%

0811 10 19 - - - Other 20% 50%

0811 10 90 - - Other 20% 50%

0811 20 - Raspberries, blackberries, mulberries,  
loganberries, black-, white- or red-currants 
and gooseberries:

0811 20 11 00
0811 20 19 00

- - Containing added sugar or other 
sweetening matter

20% 50%

- - Other:

0811 20  31 10 
0811 20  31 20

0811 20  31 30

0811 20  31 40

0811 20 31 50

0811 20 31 90

- - - Raspberries 20% 100%

0811 20 39 00 - - - Black-currants 10% 50%

0811 20 51 00 - - - Red-currants 10% 50%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

0811 20 59 11 
0811 20 59 12
0811 20 59 13
0811 20 59 19

- - - - Blackberries 20% 100%

0811 20 59 90 - - - - Mulberries 10% 50%

0811 20 90 00 - - - Other 10% 50%

0811 90 - Other:

0811 90 11 00
0811 90 19 00
0811 90 31 00
0811 90 39 00

- - Containing added sugar or other 
sweetening matter

10% 50%

- - Other:

0811 90 50 00
0811 90 70 00

- - - Fruit of the species Vaccinium 10% 50%

0811 90 75 10
0811 90 75 20
0811 90 75 90
0811 90 80 00

- - - Cherries 20% 50%

0811 90 85 00   - - - Tropical fruit and tropical nuts 10% 50%

0811 90 95 - - - Other:

0811 90 95 10 
0811 90 95 20

- - - Apricots, Peaches 15% 50%

0811 90 95 90 - - - - Other 20% 50%

1108 Starches; inulin:

- Starches:

1108 12 00 00 - - Maize (corn) starch 20% 20%

1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins and 
oleoresins (for example, balsams)

1% 100%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

1302   Vegetable saps and extracts; pectic 
substances, pectinates and pectates; agar-agar 
and other mucilages and thickeners, whether 
or not modified, derived from vegetable 
products:

1302 19 - - Other (Other than those covered by 
Protocol A)

3% 100%

1517 Margarine; edible mixtures or preparations of 
animal or vegetable fats or oils or of fractions 
of different fats or oils of this Chapter, other 
than edible fats or oils or their fractions of
heading No  1516:

1517 90 - Other:

- - Other:

1517 90 91 00 - - - Fixed vegetable oils, fluid, mixed 30% 20%

1517 90 99 00 - - - Other 30% 20%

1601 Sausages and similar products, of meat, meat 
offal or blood; food preparations based on 
these products

30% 40 30% 30%

1602 Other prepared or preserved meat, meat offal 
or blood

30% 40 30% 30%

2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible parts 
of plants, prepared or preserved by vinegar or 
acetic  acid:

2001 90 -  Other:

2001 90 10 00 - - Mango chutney 20% 50%

2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise 
than by  vinegar or acetic acid:

2002 10 - Tomatoes, whole or in pieces 20% 25%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

2003 Mushrooms and truffles, prepared or 
preserved otherwise than by vinegar or acetic 
acid

20% 50%

2004 Other vegetables prepared or preserved 
otherwise  than by vinegar or vinegar or acetic  
acid, frozen, other than products of heading 
2006

20% 20%

2006 00 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other 
parts of plants, preserved by of  plants, 
preserved by sugar (drained, glacé or 
crystallized):

2006 00 10 00 -  Ginger 20% 20%

- Other:

- - With a sugar content exceeding 13 % by 
weight:

2006 00 31 00 - - - Cherries 20% 40%

2006 00 35 00 - - - Tropical fruit and tropical nuts 20% 50%

2006 00 38 00 - - - Other 20% 40%

- - Other:

2006 00 91 00 - - - Tropical fruit and tropical nuts 20% 50%

2006 00 99 00 - - - Other 20% 40%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

2008 Fruit, nuts and other edible parts of  plants, 
otherwise prepared or preserved,  whether or 
not containing added sugar or other 
sweetining matter or spirit, not elsewhere 
specified or  included

20% 20%

2009 Fruit juices (including grape must) and vege-
table juices, unfermented and not containing 
added spirit, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter:

- Orange juice:

2009 11 - - Frozen:

2009 11 11 00
2009 11 19 00

- - - Of a Brix value exceeding 67 5% 100%

2009 11 91 00
2009 11 99 00

- - - Of a Brix value not exceeding 67 20% 30%

2009 12 00 00 - - Not frozen, of a Brix value not exceeding 
20

20% 30%

2009 19 - - Other:

2009 19 11 00
2009 19 19 00
2009 19 91 00

- - - Of a Brix value exceeding 67 5% 100%

2009 19 98 00 - - - Of a Brix value not exceeding 67 20% 30%

− Grapefruit (including pomelo) juice:

2009 21 00 00 - - Of a Brix value not exceeding 20 20% 30%

2009 29 - - Other: 20% 30%

- Juice of any other single citrus fruit:

2009 31 - - Of a Brix value not exceeding 20: 20% 30%

2009 39 - - Other:
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

2009 39 11 00
2009 39 19 00

- - - Of a Brix value exceeding 67 5% 100%

2009 39 31 00
2009 39 39 00
2009 39 51 00
2009 39 55 00
2009 39 59 00
2009 39 91 00
2009 39 95 00
2009 39 99 00

- - - Of a Brix value exceeding 20 but not 
exceeding 67

20% 30%

2009 41 
2009 49

- Pineapple juice 20% 30%

2009 50 - Tomato juice 20% 30%

2009 61 
2009 69

- Grape juice (including grape must) 20% 30%

2009 71 
2009 79

- Apple juice 20% 30%

2009 80 - Juice of any other single fruit or vegetable 20% 30%

2009 90 - Mixtures of juices:

2009 90 11 00
2009 90 19 00
2009 90 21 00
2009 90 29 00

- - Of a Brix value exceeding 67 20% 30%

- - Of a Brix value not exceeding 67:

2009 90 31 00
2009 90 39 00

- - - Mixtures of apple and pear juice 20% 30%

- - - Other:

- - - - Of a value exceeding 30  Euro per 
100 kg net weight:
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

2009 90 41 00
2009 90 49 00

- - - - - Mixtures of citrus fruit juices and 
pineapple juice

20% 30%

- - - - - Other:

2009 90 51 00 - - - - - - Containing added sugar 20% 30%

2009 90 59 00 - - - - - - Other 20% 40%

2009 90 71 00
2009 90 73 00
2009 90 79 00
2009 90 92 00
2009 90 94 00
2009 90 95 00
2009 90 96 00
2009 90 97 00
2009 90 98 00

- - - - Of a value not exceeding Euro 30 per 
100 kg net weight

20% 30%

2204 Wine of fresh grapes, including fortified 
wines; grape must other than that of heading 
2009

30% 33 %

2206 Other fermented beverages (for example, 
cider, perry, mead); mixtures of fermented 
beverages and mixtures of fermented 
beverages and non-alcoholic beverages, not 
elsewhere specified or included

30% 10%

2207 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 
strength by volume of 80 % vol or higher; 
ethyl alcohol and other spirits, denatured,of 
any strength:

2207 10 00 00 - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic 
strength by volume of 80 % vol or higher

30% 30 10% 10%

2309 Preparations of a kind used in animal feeding

2309.10 - Dog or cat food, put up for retail sale 20% 20%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

2309.90 - Other:

2309.90 10 00 - - Fish or marine mammal solubles 20% 20%

2309.90 20 00 - - Products referred to in additional note 5 to 
this chapter

20% 20%

- - Other, including premixes:

2309.90 31 00
2309.90 33 00
2309.90 35 00
2309.90 39 00
2309.90 41 00
2309.90 43 00
2309.90 49 00
2309.90 51 00
2309.90 53 00
2309.90 59 00
2309.90 70 00

- - - Containing starch, glucose, glucose syrup, 
maltodextrine or maltodextrine syrup of 
subheadings 1702 30 51 to 1702 30 99, 1702 
40 90, 1702 90 50 and 2106 90 55 or milk 
products

15% 20%

- - - Other:

2309 90 91 00 - - - - Beet-pulp with added molasses 15% 20%

- - - - Other:

2309 90 95 00 - - - - - - Containing by weight 49 % or more 
of choline chloride, on an organic or inorganic 
base

15% 20%

2309 90 99 00 - - - - - - Other 20% 30%

2403 Other manufactured tobacco and manufactu-
red substitutes; "homogenized" or "reconsti-
tuted" tobacco; extracts and essences:

- Other:

2403 91 - - "Homogenized" or "reconstituted" tobacco 30% 17%
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MFN Duty (Basic duties) Duty reduction granted to Switzerland

Tariff  Code Description of Products Ad 
valorem 

Specific duty 
in RSD/kg

Seasonal 
duty

Quota Ad 
valorem

Specific 
duty

Seasonal 
duty

3504 Peptones and their derivatives; other protein 
substances and their derivatives, not elsewhere 
specified or included; hide powder, whether or 
not chromed: protein concentrates

1% 100%

_______________
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ANNEX 2

REFERRED TO IN ARTICLE 2

TARIFF CONCESSIONS SWITZERLAND

Preference for Serbia
Swiss Tariff Description of Products Duty rate Duty rate MFN Special provisions
Code applied CHF minus CHF
I LIVE ANIMALS; ANIMAL 

PRODUCTS
01 Live animals
0105 Live poultry, that is to say, fowls of the 

species Gallus domesticus, ducks, geese, 
turkeys and guinea fowls

per 100 kg 
gross

per 100 kg 
gross

- weighing not more than 185 g:
0105.1100 - - fowls of the species Gallus 

domesticus
0.00

0105.1200 - - turkeys 0.00
0105.1900 - - other 0.00
0106 Other live animals

- mammals:
0106.1100 - - primates 0.00
0106.1200 - - whales, dolphins and porpoises 

(mammals of the order Cetacea); 
manatees and dugongs (mammals of the 
order Sirenia)

0.00

0106.1900 - - other 0.00
0106.2000 - reptiles (including snakes and turtles) 0.00

- birds:
0106.3100 - - birds of prey 0.00
0106.3200 - - psittaciformes (including parrots, 

parakeets, macaws and cockatoos)
0.00

- - other:
0106.3990 - - - other 0.00
0106.9000 - other 0.00
02 Meat and edible meat offal
0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled

- carcasses and half-carcasses:
- - other:

0201.1091 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 5)

9.00

- other cuts with bone in:
- - other:

0201.2091 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 5)

9.00

0210 Meat and edible meat offal, salted, in 
brine, dried or smoked; edible flours and 
meals of meat or meat offal

- meat of swine:
- - hams, shoulders and cuts thereof, 
with bone in:
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Preference for Serbia
Swiss Tariff Description of Products Duty rate Duty rate MFN Special provisions
Code applied CHF minus CHF

- - other:
- - - other:

0210.1991 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 6)

187.00

- meat of bovine animals:
0210.2010 - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 5)
238.00

04 Dairy produce; birds' eggs; natural 
honey; edible products of animal origin, 
not elsewhere specified or included

0406 Cheese and curd
- fresh (unripened or uncured) cheese, 
including whey cheese, and curd:

0406.1090 - - other 0.00
- - - Caciocavallo, Canestrato (Pecorino 
Siciliano), Aostataler Fontina, 
Parmigiano Reggiano, Grana Padano, 
Pecorino (Pecorino Romano, Fiore 
Sardo, other Pecorino), Provolone:

0406.9031 - - - - semi-hard cheese 0.00
0406.9039 - - - - other 0.00

- - - Asiago, Bitto, Brà, Fontal, 
Montasio, Saint-Paulin (Port-Salut), 
Saint Nectaire:

0406.9051 - - - - semi-hard cheese 0.00
0406.9059 - - - - other 0.00
0406.9060 - - - Cantal 0.00

- - - other:
0406.9091 - - - - semi-hard cheese 0.00
0406.9099 - - - - other 0.00
0409 Natural honey
0409.0000 Natural honey 8.00 from acacia

19.00 other than from 
acacia

05 Products of animal origin, not elsewhere 
specified or included

0504 Guts, bladders and stomachs of animals 
(other than fish), whole and pieces 
thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in 
brine, dried or smoked

0504.0010 - rennet bags 0.00
- other stomachs of animals of headings 
0101 to 0104; tripe:

0504.0039 - - other 0.00
0504.0090 - other 0.00

0506 Bones and horn-cores, unworked, 
defatted, simply prepared (but not cut to 
shape), treated with acid or 
degelatinized; powder and waste of these 
products

0506.1000 - ossein and bones treated with acid 0.00
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Preference for Serbia
Swiss Tariff Description of Products Duty rate Duty rate MFN Special provisions
Code applied CHF minus CHF
0506.9000 - other 0.00
0511 Animal products not elsewhere specified 

or included; dead animals of Chapter 1 
or 3, unfit for human consumption per usual unit per usual unit
- bovine semen:

0511.1010 - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 12)

0.00

- other:
- - products of fish or crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates; 
dead animals of Chapter 3:

per 100 kg 
gross

per 100 kg 
gross

- - other:
- - - for animal feeding:

0511.9980 - - - other 0.00
II VEGETABLE PRODUCTS
06 Live trees and other plants; bulbs, roots 

and the like;cut flowers and ornamental 
foliage

0601 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, 
crowns and rhizomes, dormant, in 
growth or in flower; chicory plants and 
roots other than roots of heading 1212
- bulbs, tubers, tuberous roots, corms, 
crowns and rhizomes, dormant:

0601.1010 - - tulips 17.00
0601.1090 - - other 0.00

- bulbs, tubers, tuberous roots, corms, 
crowns and rhizomes, in growth or in 
flower; chicory plants and roots:

0601.2010 - - chicory plants 1.40
0601.2020 - - with earth ball, in tubs or pots, other 

than tulips and chicory plants
0.00

- - other:
0601.2091 - - - in bud or in flower 0.00
0601.2099 - - - other 0.00
0602 Other live plants (including their roots), 

cuttings and slips; mushroom spawn

0602.1000 - unrooted cuttings and slips 0.00
0602.3000 - rhododendrons and azaleas, grafted or 

not
0.00

- roses, grafted or not:
0602.4010 - - rose wildstock and wild standard 

roses
5.20

- other:
- - seedlings or scions of useful plants; 
mushroom spawn:

0602.9012 - - - mushroom spawn 0.20
- - other:

0602.9099 - - - other 4.60
0603 Cut flowers and flower buds of a kind 

suitable for bouquets or for ornamental 
purposes, fresh, dried, dyed, bleached, 
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impregnated or otherwise prepared

- fresh:
- - roses:
- - - from May 1 to October 25:

0603.1110 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 13)

0.00

0603.1130 - - - from October 26 to April 30 0.00
- - carnations:
- - - from May 1 to October 25:

0603.1210 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 13)

0.00

0603.1230 - - - from October 26 to April 30 0.00
- - orchids:
- - - from May 1 to October 25:

0603.1310 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 13)

20.00

0603.1330 - - - from October 26 to April 30 0.00
- - chrysanthemums:
- - - from May 1 to October 25:

0603.1410 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 13)

20.00

0603.1430 - - - from October 26 to April 30 0.00
- - other:
- - - from May 1 to October 25:
- - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 13):

0603.1911 - - - - - of ligneous plants 20.00
0603.1919 - - - - - other 20.00

- - - from October 26 to April 30:
0603.1930 - - - - tulips 0.00

- - - - other:
0603.1931 - - - - - of ligneous plants 0.00
0603.1939 - - - - - other 0.00

- other:
0603.9010 - - dried, natural 0.00
0603.9090 - - other (bleached, dyed, impregnated, 

etc.)
0.00

0604 Foliage, branches and other parts of 
plants, without flowers or flower buds, 
and grasses, mosses and lichens, being 
goods of a kind suitable for bouquets or 
for ornamental purposes, fresh, dried, 
dyed, bleached, impregnated or 
otherwise prepared
- mosses and lichens:

0604.1010 - - fresh or not further prepared than 
dried

0.00

0604.1090 - - other 0.00
- other:
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- - fresh:
- - - of ligneous plants:

0604.9111 - - - - Christmas trees and conifer 
branches

0.00

0604.9119 - - - - other 5.00
0604.9190 - - - other 0.00

- - other:
0604.9910 - - - not further prepared than dried 0.00
0604.9990 - - - other (bleached, dyed, impregnated, 

etc.)
0.00

07 Edible vegetables and certain roots and 
tubers

0701 Potatoes, fresh or chilled
- for sowing:

0701.1010 - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 14)

1.40

- other:
0701.9010 - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 14)
3.00

0702 Tomatoes, fresh or chilled
- cherry tomatoes:

0702.0010 - - from October 21 to April 30 0.00
- Peretti tomatoes (plum tomatoes):

0702.0020 - - from October 21 to April 30 0.00
- other tomatoes of a diameter of 80 mm 
or more (beef tomatoes):

0702.0030 - - from October 21 to April 30 0.00
- other:

0702.0090 - - from October 21 to April 30 0.00
0703 Onions, shallots, garlic, leeks and other 

alliaceous vegetables, fresh or chilled

- onions and shallots:
- - onion sets:

0703.1011 - - - from May 1 to June 30 0.00
- - - from July 1 to April 30:

0703.1013 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

0.00

- - other onions and shallots:
- - - spring onions:

0703.1020 - - - - from October 31 to March 31 0.00
- - - - from April 1 to October 30:

0703.1021 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 15)

0.00

- - - flat white onions of a diameter not 
exceeding 35 mm:

0703.1030 - - - - from October 31 to March 31 0.00
- - - - from April 1 to October 30:

0703.1031 - - - - - within the limits of the tariff
quota (Q. No. 15)

0.00
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- - - wild onions:
0703.1040 - - - - from May 16 to May 29 0.00

- - - - from May 30 to May 15:
0703.1041 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
0.00

- - - other onions of a diameter of 70 mm 
or more:

0703.1050 - - - - from May 16 to May 29 0.00
- - - - from May 30 to May 15:

0703.1051 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 15)

0.00

- - - onions of a diameter of less than 70 
mm, red or white, other than those of 
subheadings 0703.1030/1039:

0703.1060 - - - - from May 16 to May 29 0.00
- - - - from May 30 to May 15:

0703.1061 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 15)

0.00

- - - other onions:
0703.1070 - - - - from May 16 to May 29 0.00

- - - - from May 30 to May 15:
0703.1071 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
0.00

0703.1080 - - - shallots 0.00
0703.2000 - garlic 0.00

- leeks and other alliaceous vegetables:
- - long-tailed leeks (with a maximum of 
1/6 of the tail green; if cut, white only), 
for packing in small capacity containers:

0703.9010 - - - from February 16 to the end of 
February

5.00

- - - from March 1 to February 15:
0703.9011 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- - other leeks:
0703.9020 - - - from February 16 to the end of 

February
5.00

- - - from March 1 to February 15:
0703.9021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

0703.9090 - - other 3.50
0704 Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale 

and similar edible brassicas, fresh or 
chilled
- cauliflowers and headed broccoli:
- - цимоне:

0704.1010 - - - from 1 December to 30 April 0.00
- - - from May 1 to November 30:

0704.1011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

0.00

- - romanesco:
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0704.1020 - - - from 1 December to 30 April 0.00

- - - from May 1 to November 30:
0704.1021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - other:
0704.1090 - - - from 1 December to 30 April 0.00

- - - from May 1 to November 30:
0704.1091 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- Brussels sprouts:
0704.2010 - - from February 1 to August 31 5.00

- - from September 1 to January 31:
0704.2011 - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- other:
- - red cabbages:

0704.9011 - - - from May 16 to May 29 0.00
- - - from May 30 to May 15:

0704.9018 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

0.00

- - white cabbages:
0704.9020 - - - from May 2 to May 14 0.00

- - - from May 15 to May 1:
0704.9021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - winter savoy cabbage:
0704.9030 - - - from March 16 to March 31 0.00

- - - from April 1 to March 15:
0704.9031 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - Savoy cabbage:
0704.9040 - - - from May 11 to May 24 0.00

- - - from May 25 to May 10:
0704.9041 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - sprouting broccoli:
0704.9050 - - - from 1 December to 30 April 0.00

- - - from May 1 to November 30:
0704.9051 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - chinese cabbage:
0704.9060 - - - from March 2 to April 9 5.00

- - - from April 10 to March 1:
0704.9061 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- - pak-choi:
0704.9063 - - - from March 2 to April 9 5.00

- - - from April 10 to March 1:
0704.9064 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00
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- - kohlrabi:
0704.9070 - - - from December 16 to March 14 5.00

- - - from March 15 to December 15:
0704.9071 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- - kale:
0704.9080 - - - from May 11 to May 24 5.00

- - - from May 25 to May 10:
0704.9081 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

0704.9090 - - other 5.00
0705 Lettuce (Lactuca sativa) and chicory 

(Cichorium spp.), fresh or chilled

- lettuce:
- - cabbage lettuce (head lettuce):
- - - iceberg lettuce without external 
leaves:

0705.1111 - - - - from January 1 to the end of 
February

3.50

- - - - from March 1 to December 31:
0705.1118 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
3.50

- - - batavia and other iceberg lettuce:
0705.1120 - - - - from January 1 to the end of 

February
3.50

- - - - from March 1 to December 31:
0705.1121 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
3.50

- - - other:
0705.1191 - - - - from December 11 to the end of 

February
5.00

- - - - from March 1 to December 10:
0705.1198 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - other:
- - - cos lettuce:

0705.1910 - - - - from December 21 to the end of 
February

5.00

- - - - from March 1 to December 20:
0705.1911 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - - cut-and-come-again lettuce:
- - - - oak-leaf lettuce:

0705.1920 - - - - - from December 21 to the end of 
February

5.00

- - - - - from March 1 to December 20:
0705.1921 - - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - - - red lollo:
0705.1930 - - - - - from December 21 to the end of 

February
5.00
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- - - - - from March 1 to December 20:
0705.1931 - - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - - - other lollo:
0705.1940 - - - - - from December 21 to the end of 

February
5.00

- - - - - from March 1 to December 20:
0705.1941 - - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - - - other:
0705.1950 - - - - - from December 21 to the end of 

February
5.00

- - - - - from March 1 to December 20:
0705.1951 - - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - - other:
0705.1990 - - - - from December 21 to February 14 5.00

- - - - from February 15 to December 20:
0705.1991 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- chicory:
- - witloof chicory (Cichorium intybus 
var. foliosum):

0705.2110 - - - from May 21 to September 30 3.50
- - - from October 1 to May 20:

0705.2111 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

3.50

0706 Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, 
celeriac, radishes and similar edible 
roots, fresh or chilled
- carrots and turnips:
- - carrots:
- - - in bunches:

0706.1010 - - - - from May 11 to May 24 2.00
- - - - from May 25 to May 10:

0706.1011 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 15)

2.00

- - - other:
0706.1020 - - - - from May 11 to May 24 2.00

- - - - from May 25 to May 10:
0706.1021 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
2.00

- - turnips:
0706.1030 - - - from January 16 to January 31 2.00

- - - from February 1 to January 15:
0706.1031 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
2.00

- other:
- - salad beetroot:

0706.9011 - - - from 16 to 29 June 2.00
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- - - from June 30 to June 15:
0706.9018 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
2.00

- - salsify:
0706.9021 - - - from May 16 to September 14 3.50

- - - from September 15 to May 15:
0706.9028 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
3.50

- - celeriac:
- - - soup celeriac (with leaves, root 
diameter less than 7 cm):

0706.9030 - - - - from January 1 to January 14 5.00
- - - - from January 15 to December 31:

0706.9031 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 15)

5.00

- - - other:
0706.9040 - - - - from 16 to 29 June 5.00

- - - - from June 30 to June 15:
0706.9041 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 15)
5.00

- - radishes (other than horse radishes):
0706.9050 - - - from January 16 to the end of 

February
5.00

- - - from March 1 to January 15:
0706.9051 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- - small radishes:
0706.9060 - - - from January 11 to February 9 5.00

- - - from February 10 to January 10:
0706.9061 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

0706.9090 - - other 5.00
0707 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

- cucumbers:
- - salad cucumbers:

0707.0010 - - - from October 21 to April 14 5.00
- - - from April 15 to October 20:

0707.0011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- - Nostrani or Slicer cucumbers:
0707.0020 - - - from October 21 to April 14 5.00

- - - from April 15 to October 20:
0707.0021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- - cucumbers for preserving, of a length 
exceeding 6 cm but not exceeding 12 
cm:

0707.0030 - - - from October 21 to April 14 5.00
- - - from April 15 to October 20:

0707.0031 - - - - within the limits of the tariff quota 5.00
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(Q. No. 15)
- - other cucumbers:

0707.0040 - - - from October 21 to April 14 5.00
- - - from April 15 to October 20:

0707.0041 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

0707.0050 - gherkins 3.50
0708 Leguminous vegetables, shelled or 

unshelled, fresh or chilled
- peas (Pisum sativum):
- - sugar peas (mange-tout):

0708.1010 - - - from 16 August to 19 May 0.00
- - - from May 20 to August 15:

0708.1011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- - other:
0708.1020 - - - from 16 August to 19 May 0.00

- - - from May 20 to August 15:
0708.1021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0708.2010 - - beans which must be shelled 0.00

- - piattoni or coco beans:
0708.2021 - - - from November 16 to June 14 0.00

- - - from June 15 to November 15:
0708.2028 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - asparagus beans or long beans:
0708.2031 - - - from November 16 to June 14 0.00

- - - from June 15 to November 15:
0708.2038 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- - string beans (extra fine, at least 
500/kg):

0708.2041 - - - from November 16 to June 14 0.00
- - - from June 15 to November 15:

0708.2048 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

0.00

- - other:
0708.2091 - - - from November 16 to June 14 0.00

- - - from June 15 to November 15:
0708.2098 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
0.00

- other leguminous vegetables:
- - other:
- - - for human consumption:

0708.9080 - - - - from 1 November to 31 May 0.00
- - - - from June 1 to October 31:

0708.9081 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 15)

5.00
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0708.9090 - - - other 0.00
0709 Other vegetables, fresh or chilled

- asparagus:
- - green asparagus:

0709.2010 - - - from June 16 to April 30 0.00
- - - from May 1 to June 15:

0709.2011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

0.00

0709.2090 - - other 2.50
- aubergines (egg-plants):

0709.3010 - - from October 16 to May 31 0.00
- - from June 1 to October 15:

0709.3011 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- celery other than celeriac:
- - green celery:

0709.4010 - - - from January 1 to April 30 5.00
- - - from May 1 to December 31:

0709.4011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- - blanched celery:
0709.4020 - - - from January 1 to April 30 5.00

- - - from May 1 to December 31:
0709.4021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- - other:
0709.4090 - - - from January 1 to January 14 5.00

- - - from January 15 to December 31:
0709.4091 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

- mushrooms and truffles:
0709.5100 - - mushrooms of the genus Agaricus 0.00
0709.5900 - - other 0.00

- fruits of the genus Capsicum or of the 
genus Pimenta:
- - sweet peppers:

0709.6011 - - - from 1 November to 31 March 0.00
0709.6012 - - - from April 1 to October 31 5.00
0709.6090 - - other 0.00

- spinach, New Zealand spinach and 
orache spinach (garden spinach):

- - spinach, New Zealand spinach:
0709.7010 - - - from December 16 to February 14 5.00

- - - from February 15 to December 15:
0709.7011 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 15)
5.00

0709.7090 - - other 3.50
- other:
- - cardoons:
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- - fennel:
- - rhubarb:
- - parsley:

0709.9040 - - - from January 1 to March 14 5.00
- - - from March 15 to December 31:

0709.9041 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- - courgettes (including courgette 
flowers):

0709.9050 - - - from October 31 to April 19 5.00
- - - from April 20 to October 30:

0709.9051 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- - swiss chard and spinach beet:
- - lamb's lettuce or corn salad:

0709.9080 - - water cress and dandelions 3.50
- - globe artichokes:

0709.9083 - - - from 1 November to 31 May 0.00
- - - from June 1 to October 31:

0709.9084 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 15)

5.00

- - other:
0709.9099 - - - other 3.50
0711 Vegetables provisionally preserved (for 

example, by sulphur dioxide gas, in 
brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions), but unsuitable in 
that state for immediate consumption

0711.2000 - olives 0.00
0711.4000 - cucumbers and gherkins 0.00

- mushrooms and truffles:
0711.5100 - - mushrooms of the genus Agaricus 0.00
0711.5900 - - other 0.00

- other vegetables; mixtures of 
vegetables:

0711.9010 - - sweet corn 0.00
0711.9020 - - capers 0.00
0711.9090 - - other 0.00 fruits of the genus 

Capsicum or of the 
genus Pimenta

0712 Dried vegetables, whole, cut, sliced, 
broken or in powder, but not further 
prepared

0712.2000 - onions 0.00
- mushrooms, wood ears (Auricularia 
spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and 
truffles:

0712.3100 - - mushrooms of the genus Agaricus 0.00
0712.3200 - - wood ears (Auricularia spp.) 0.00
0712.3300 - - jelly fungi (Tremella spp.) 0.00
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0712.3900 - - other 0.00

- other vegetables; mixtures of 
vegetables:
- - potatoes, cut or sliced, but not further 
prepared:

0712.9021 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 14)

10.00

0712.9070 - - sweet corn for animal feeding 15.00
- - other:

0712.9081 - - - in containers holding more than 5 kg 0.00 garlic and tomatoes, 
not mixed

0712.9089 - - - other 0.00 garlic and tomatoes, 
not mixed

0713 Dried leguminous vegetables, shelled, 
whether or not skinned or split

- peas (Pisum sativum):
- - whole, unprocessed:

0713.1019 - - - other 0.00
- - other:

0713.1099 - - - other 0.00

- chickpeas (garbanzos):
- - whole, unprocessed:

0713.2019 - - - other 0.00
- - other:

0713.2099 - - - other 0.00
- beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - beans of the species Vigna mungo 
(L.) Hepper or Vigna radiata (L.) 
Wilczek:
- - - whole, unprocessed:

0713.3119 - - - - other 0.00
- - - other:

0713.3199 - - - - other 0.00
- - small red (Adzuki) beans (Phaseolus 
or Vigna angularis):
- - - whole, unprocessed:

0713.3219 - - - - other 0.00
- - - other:

0713.3299 - - - - other 0.00
- - kidney beans, including white pea 
beans (Phaseolus vulgaris):

- - - whole, unprocessed:
0713.3319 - - - - other 0.00

- - - other:
0713.3399 - - - - other 0.00

- - other:
- - - whole, unprocessed:

0713.3919 - - - - other 0.00
- - - other:
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0713.3999 - - - - other 0.00

- lentils:
- - whole, unprocessed:

0713.4019 - - - other 0.00
- - other:

0713.4099 - - - other 0.00
- broad beans (Vicia faba var. major) and 
horse beans (Vicia faba var. equina, 
Vicia faba var. minor):
- - whole, unprocessed:
- - - for sowing:

0713.5015 - - - - horse beans (Vicia faba var. minor) 0.00
0713.5018 - - - - other 0.00
0713.5019 - - - other 0.00

- - other:
0713.5099 - - - other 0.00

- other:
- - whole, unprocessed:

0713.9019 - - - other 0.00
- - other:

0713.9099 - - - other 0.00
0714 Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem 

artichokes, sweet potatoes and similar 
roots and tubers with high starch or 
inulin content, fresh, chilled, frozen or 
dried, whether or not sliced or in the 
form of pellets; sago pith
- manioc (cassava):

0714.1090 - - other 0.00
- sweet potatoes:

0714.2090 - - other 0.00
- other:

0714.9090 - - other 0.00
08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit 

or melons
0801 Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, 

fresh or dried, whether or not shelled or 
peeled
- coconuts:

0801.1100 - - desiccated 0.00
0801.1900 - - other 0.00

- Brazil nuts:
0801.2100 - - in shell 0.00
0801.2200 - - shelled 0.00

- cashew nuts:
0801.3100 - - in shell 0.00
0801.3200 - - shelled 0.00
0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not 

shelled or peeled
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- almonds:
0802.1100 - - in shell 0.00
0802.1200 - - shelled 0.00

- hazelnuts or filberts (Corylus spp.):
- walnuts:
- - in shell:

0802.3190 - - - other 0.00
- - shelled:

0802.3290 - - - other 0.00
0802.4000 - chestnuts (Castanea spp.) 0.00
0802.5000 - pistachios 0.00
0802.6000 - macadamia nuts 0.00

- other:
0802.9020 - - tropical fruit and tropical nuts 0.00
0802.9090 - - other 0.00
0804 Dates, figs, pineapples, avocados, 

guavas, mangoes and mangosteens, fresh 
or dried

0804.1000 - dates 0.00
- figs:

0804.2010 - - raw 0.00
0804.2020 - - dried 0.00
0804.3000 - pineapples 0.00
0804.4000 - avocados 0.00
0804.5000 - guavas, mangoes and mangosteens 0.00
0805 Citrus fruit, fresh or dried
0805.1000 - oranges 0.00
0805.2000 - mandarins (including tangerines and 

satsumas); clementines, wilkings and 
similar citrus hybrids

0.00

0805.4000 - grapefruit, including pomelos 0.00
0805.5000 - lemons (Citrus limon, Citrus limonum) 

and limes (Citrus aurantifolia, Citrus 
Latifolia)

0.00

0805.9000 - other 0.00
0806 Grapes, fresh or dried

- fresh:
0806.2000 - dried 0.00
0807 Melons (including watermelons) and 

papaws (papayas), fresh

- melons (including watermelons):
0807.1100 - - watermelons 0.00
0807.1900 - - other 0.00
0807.2000 - papaws (papayas) 0.00
0808 Apples, pears and quinces, fresh

- apples:
- - for cider making or distilling:

0808.1011 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 20)

0.00

- - other apples:
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- - - in open packings:
0808.1021 - - - - from June 15 to July 14 0.00

- - - - from July 15 to June 14:
0808.1022 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 17)
0.00

- - - in other packings:
0808.1031 - - - - from June 15 to July 14 2.50

- - - - from July 15 to June 14:
0808.1032 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 17)
2.50

- pears and quinces:
- - for cider making or distilling:

0808.2011 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 20)

0.00

- - other pears and quinces:
- - - in open packings:

0808.2021 - - - - from April 1 to June 30 0.00
- - - - from July 1 to March 31:

0808.2022 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 17)

0.00

- - - in other packings:
0808.2031 - - - - from April 1 to June 30 2.50

- - - - from July 1 to March 31:
0808.2032 - - - - - within the limits of the tariff 

quota (Q. No. 17)
2.50

0809 Apricots, cherries, peaches (including 
nectarines), plums and sloes, fresh

- apricots:
- - in open packings:

0809.1011 - - - from 1 September to 30 June 0.00
- - - from 1 July to 31 August:

0809.1018 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 18)

0.00

- - in other packings:
0809.1091 - - - from September 1 to June 30 0.00

- - - from 1 July to 31 August:
0809.1098 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 18)
0.00

- cherries:
0809.2010 - - from September 1 to May 19 0.00

- - from May 20 to August 31:
0809.2011 - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 18)
0.00

- peaches, including nectarines:
- plums and sloes:
- - in open packings:
- - - plums:

0809.4012 - - - - from October 1 to June 30 0.00
- - - - from July 1 to September 30:

0809.4013 - - - - - within the limits of the tariff 0.00
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quota (Q. No. 18)
0809.4015 - - - sloes 0.00

- - in other packings:
- - - plums:

0809.4092 - - - - from October 1 to June 30 0.00
- - - - from July 1 to September 30:

0809.4093 - - - - - within the limits of the tariff 
quota (Q. No. 18)

0.00

0809.4095 - - - sloes 0.00
0810 Other fruit, fresh

- strawberries:
0810.1010 - - from September 1 to May 14 0.00

- - from May 15 to August 31:
0810.1011 - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 19)
0.00

- raspberries, blackberries, mulberries 
and loganberries:
- - raspberries:

0810.2010 - - - from 15 September to 31 May 0.00
- - - from June 1 to September 14:

0810.2011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 19)

0.00

- - blackberries:
0810.2020 - - - from 1 November to 30 June 0.00

- - - from July 1 to October 31:
0810.2021 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 19)
0.00

0810.2030 - - mulberries and loganberries 0.00
0810.4000 - cranberries, bilberries and other fruits 

of the genus Vaccinium
0.00

0810.5000 - kiwifruit 0.00
0810.6000 - durians 0.00

- other:
0810.9092 - - tropical fruit and tropical nuts 0.00

- - black, white or red currants:
0810.9093 - - - from September 16 to June 14 0.00

- - - from June 15 to September 15:
0810.9094 - - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 19)
0.00

0810.9096 - - gooseberries 0.00
0810.9099 - - other 0.00
0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by 

steaming or boiling in water, frozen, 
whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter

0811.1000 - strawberries 15.50 for industrial 
processsing, not 
containing added 
sugar or other 
sweetening matter
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- raspberries, blackberries, mulberries, 
loganberries, black, white or red currants 
and gooseberries:

0811.2010 - - raspberries containing added sugar or 
other sweetening matter

26.00

0811.2090 - - other 0.00 raspberries, for 
industrial 
processing, not 
containing added 
sugar or other 
sweetening matter

15.50 other fruits than 
raspberries, for 
industrial 
processing, not 
containing added 
sugar or other 
sweetening matter

- other:
0811.9010 - - bilberries 0.00

- - tropical fruit and tropical nuts:
0811.9021 - - - carambolas 0.00
0811.9029 - - - other 0.00
0811.9090 - - other 0.00
0812 Fruit and nuts, provisionally preserved 

(for example, by sulphur dioxide gas, in 
brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions), but unsuitable in 
that state for immediate consumption
- other:

0812.9010 - - tropical fruit and tropical nuts 0.00
0812.9080 - - other 6.50 strawberries

3.50 other than 
strawberries

0813 Fruit, dried, other than that of headings 
Nos. 0801 to 0806; mixtures of nuts or 
dried fruits of this Chapter

0813.1000 - apricots 0.00
- prunes:

0813.2010 - - whole 0.00
0813.2090 - - other 0.00
0813.3000 - apples 29.00

- other fruit:
- - pears:

0813.4011 - - - whole 7.60
0813.4019 - - - other 0.00

- - other:
- - - other stone fruit, whole:

0813.4089 - - - - other 0.00
- mixtures of nuts or dried fruits of this 
Chapter:
- - of nuts of headings 0801 or 0802:
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- - - containing by weight more than 
50% of almonds and/or walnuts:

0813.5019 - - - - other 1.00
- - - other:

0813.5029 - - - - other 1.00
0814 Peel of citrus fruit or melons (including 

watermelons), fresh, frozen, dried or 
provisionally preserved in brine, in 
sulphur water or in other preservative 
solutions

0814.0000 Peel of citrus fruit or melons (including 
watermelons), fresh, frozen, dried or 
provisionally preserved in brine, in 
sulphur water or in other preservative 
solutions

0.00

09 Coffee, tea, mate and spices
0901 Coffee, whether or not roasted or 

decaffeinated; coffee husks and skins; 
coffee substitutes containing coffee in 
any proportion
- other:
- - coffee husks and skins:

0901.9011 - - - for animal feeding 0.00
0904 Pepper of the genus Piper; dried or 

crushed or ground fruits of the genus 
Capsicum or the genus Pimenta
- pepper:

0904.1100 - - neither crushed nor ground 0.00
0904.1200 - - crushed or ground 0.00

- fruits of the genus Capsicum or of the 
genus Pimenta, dried or crushed or 
ground:

0904.2010 - - unworked 0.00
0904.2090 - - other 0.00
0905 Vanilla
0905.0000 Vanilla 0.00
0906 Cinnamon and cinnamon-tree flowers

- neither crushed nor ground:
0906.1100 - - cinnamon (Cinnamomum zeylanicum 

Blume)
0.00

0906.1900 - - other 0.00
0906.2000 - broken or powdered 0.00
0907 Cloves (whole fruit, cloves and stems)
0907.0000 Cloves (whole fruit, cloves and stems) 0.00
0908 Nutmeg, mace and cardamoms

- nutmeg:
0908.1010 - - unprocessed 0.00
0908.1090 - - other 0.00

- mace:
0908.2010 - - unworked 0.00
0908.2090 - - other 0.00
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- cardamoms:
0908.3010 - - unworked 0.00
0908.3090 - - other 0.00
0909 Seeds of anise, badian, fennel, coriander, 

cumin or caraway; juniper berries

0909.1000 - seeds of anise or badian 0.00
0909.2000 - seeds of coriander 0.00
0909.3000 - seeds of cumin 0.00
0909.4000 - seeds of caraway 0.00
0909.5000 - seeds of fennel; juniper berries 0.00
0910 Ginger, saffron, turmeric (curcuma), 

thyme, bay leaves, curry and other spices

0910.1000 - ginger 0.00
0910.2000 - saffron 0.00
0910.3000 - turmeric (curcuma) 0.00

- other spices:
0910.9100 - - mixtures referred to in Note 1 b) to 

this Chapter
0.00

0910.9900 - - other 0.00
10 Cereals
1001 Wheat and meslin

- other:
- - other:

1001.9080 - - - other 0.00
1002 Rye
1002.0080 - - other 0.00
1003 Barley

- other:
1003.0090 - - other 0.00
1004 Oats

- other:
1004.0090 - - other 0.00
1005 Maize (corn)

- other:
- - other:

1005.9090 - - - other 0.00
1006 Rice

- rice in the husk (paddy or rough):
1006.1090 - - other 0.00

- husked (brown) rice:
1006.2090 - - other 0.00

- semi-milled or wholly milled rice, 
whether or not polished or glazed:

1006.3090 - - other 0.00
- broken rice:

1006.4090 - - other 0.00
1008 Buckwheat, millet and canary seed; 

other cereals
- buckwheat:
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- - other:
1008.1090 - - - other 0.00

- millet:
- - other:

1008.2090 - - - other 0.00
- canary seed:
- - other:

1008.3090 - - - other 0.00
- other cereals:
- - triticale:
- - - other:

1008.9038 - - - - other 0.00
- - other:
- - - other:
- - - - - other:

1008.9052 - - - - - - wild rice (Zizania aquatica) 0.00
1008.9099 - - - - other 0.00
11 Products of the milling industry; malt; 

starches;inulin; wheat gluten

1101 Wheat or meslin flour
1101.0090 - other 0.00
1102 Cereal flours other than of wheat or 

meslin
- rye flour:

1102.1090 - - other 0.00
- maize (corn) flour:

1102.2090 - - other 0.00
- other:
- - triticale flour:

1102.9018 - - - other 0.00
- - of rice:
- - other:

1102.9069 - - - other 0.00
1106 Flour, meal and powder of the dried 

leguminous vegetables of heading 0713, 
of sago or of roots or tubers of heading 
0714 or of the products of Chapter 8
- of sago or of roots or tubers of heading 
0714:

1106.2090 - - other 0.00
- of the products of Chapter 8:

1106.3090 - - other 0.00
1108 Starches; inulin

- starches:
- - wheat starch:

1108.1190 - - - other 0.00
- - maize (corn) starch:

1108.1290 - - - other 0.00
- - potato starch:
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1108.1390 - - - other 0.00

- - manioc (cassava) starch:
1108.1490 - - - other 0.00

- - other starches:
- - - rice starch:

1108.1919 - - - - other 0.00
- - - other:

1108.1999 - - - - other 0.00
- inulin:

1108.2090 - - other 0.00
12 Oil seeds and oleaginous fruits; 

miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and 
fodder

1202 Ground-nuts, not roasted or otherwise 
cooked, whether or not shelled or broken

- in shell:
- - other:

1202.1091 - - - for human consumption 0.00
1202.1099 - - - other 0.00

- shelled, whether or not broken:
- - other:

1202.2091 - - - for human consumption 0.00
1202.2099 - - - other 0.00
1204 Linseed, whether or not broken

- other:
1204.0091 - - for technical purposes 0.00
1208 Flours and meals of oil seeds or 

oleaginous fruits, other than those of 
mustard
- of soya beans:

1208.1090 - - other 0.00
- other:

1208.9090 - - other 0.00
1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used 

for sowing
- sugar beet seed:

1209.1090 - - other 0.00
- seeds of forage plants:

1209.2100 - - lucerne (alfalfa) seed 0.00
1209.2200 - - clover (Trifolium spp.) seed 0.00
1209.2300 - - fescue seed 0.00
1209.2400 - - Kentucky blue grass (Poa pratensis 

L.) seed
0.00

1209.2500 - - rye grass (Lolium multiflorum Lam., 
Lolium perenne L.) seed

0.00

- - other:
- - - seeds of vetches or lupines:

1209.2919 - - - - other 0.00
1209.2960 - - - timothy grass seed 0.00
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1209.2980 - - - seeds of cock's foot grass, yellow 

oat grass, tall oat grass, brome grass and 
the like

0.00

1209.2990 - - - other 0.00
1209.3000 - seeds of herbaceous plants cultivated 

principally for their flowers
0.00

- other:
1209.9100 - - vegetable seeds 0.00

- - other:
- - - other:

1209.9999 - - - - other 0.00
1210 Hoph cones, fresh or dried, whether or 

not ground, powdered or in the form of 
pellets; lupulin

1210.1000 - hop cones, neither ground nor 
powdered nor in the form of pellets

0.00

1210.2000 - hop cones, ground, powdered or in the 
form of pellets; lupulin

0.00

1211 Plants and parts of plants (including 
seeds and fruits), of a kind used 
primarily in perfumery, in pharmacy or 
for insecticidal, fungicidal or similar 
purposes, fresh or dried, whether or not 
cut, crushed or powdered

1211.2000 - ginseng roots 0.00
1211.3000 - coca leaf 0.00
1211.4000 - poppy straw 0.00
1211.9000 - other 0.00
1212 Locust beans, seaweeds and other algae, 

sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, 
frozen or dried, whether or not ground; 
fruit stones and kernels and other 
vegetable products (including unroasted 
chicory roots of the variety Cichorium 
intybus sativum) of a kind used 
primarily for human consumption, not 
elsewhere specified or included
- seaweeds and other algae:

1212.2090 - - other 0.00
- other:
- - sugar beet:

1212.9190 - - - other 0.00
- - other:
- - - dried chicory roots:

1212.9919 - - - - other 0.00
- - - locust beans, including locust bean 
seeds:

1212.9921 - - - - locust bean seeds 0.00
- - - - other:

1212.9929 - - - - - other 0.00
- - - other:



- 433 -

Preference for Serbia
Swiss Tariff Description of Products Duty rate Duty rate MFN Special provisions
Code applied CHF minus CHF
1212.9999 - - - - other 0.00
1213 Cereal straw and husks, unprepared, 

whether or not chopped, ground, pressed 
or in the form of pellets

1213.0010 - for technical purposes 0.00
1214 Swedes, mangolds, fodder roots, hay, 

lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage 
kale, lupines, vetches and similar forage 
products, whether or not in the form of 
pellets
- lucerne (alfalfa) meal and pellets:

1214.1090 - - other 0.00
- other:

1214.9090 - - other 0.00
13 Lac; gums, resins and other vegetable 

saps and extracts
1301 Lac; natural gums, resins, gum-resins 

and oleoresins (for example, balsams)

1301.2000 - gum arabic 0.00
- other:

1301.9010 - - natural balsams 0.00
1301.9080 - - other 0.00
1302 Vegetable saps and extracts; pectic 

substances, pectinates and pectates; 
agar-agar and other mucilages and 
thickeners, whether or not modified, 
derived from vegetable products

1302.1900 - - other 0.00 other products than 
those covered by 
Protocol A

III ANIMAL OR VEGETABLE FATS 
AND OILS AND THEIR CLEAVAGE 
PRODUCTS; PREPARED EDIBLE 
FATS; ANIMAL OR VEGETABLE 
WAXES

15 Animal or vegetable fats and oils and 
their cleavage products; prepared edible 
fats; animal or vegetable waxes

1504 Fats and oils and their fractions, of fish 
or marine mammals, whether or not 
refined, but not chemically modified
- fish-liver oils and their fractions:
- - other:
- - - other:

1504.1098 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1504.1099 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- fats and oils and their fractions, of fish, 
other than liver oils:
- - other:

1504.2091 - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes
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1504.2099 - - - other 0.00 for technical 

purposes
- fats and oils and their fractions, of 
marine mammals:
- - other:

1504.3091 - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1504.3099 - - - other 0.00 for technical 
purposes

1508 Ground-nut oil and its fractions, whether 
or not refined, but not chemically 
modified
- crude oil:

1508.1090 - - other 0.00 for technical 
purposes

- other:
- - fractions having a fusion point higher 
than that of ground-nut oil:

- - - other:
1508.9018 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 

purposes
1508.9019 - - - - other 0.00 for technical 

purposes
- - other:
- - - other:

1508.9098 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1508.9099 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

1509 Olive oil and its fractions, whether or not 
refined, but not chemically modified

- virgin:
- - other:

1509.1091 - - - in glass containers holding not more 
than 2 litres

0.00 for technical 
purposes

1509.1099 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- other:
- - other:

1509.9091 - - - in glass containers holding not more 
than 2 litres

0.00 for technical 
purposes

1509.9099 - - - other 0.00 for technical 
purposes

1510 Other oils and their fractions, obtained 
solely from olives, whether or not 
refined, but not chemically modified, 
including blends of these oils or 
fractions with oils or fractions of 
heading 1509
- other:

1510.0091 - - unworked 0.00 for technical 
purposes

1510.0099 - - other 0.00 for technical 
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purposes
1511 Palm oil and its fractions, whether or not 

refined, but not chemically modified

- crude oil:
1511.1090 - - other 0.00 for technical 

purposes

- other:
- - fractions having a fusion point higher 
than that of palm oil:
- - - other:

1511.9018 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1511.9019 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:

1511.9098 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1511.9099 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

1512 Sunflower-seed, safflower or cotton-seed 
oil and fractions thereof, whether or not 
refined, but not chemically modified
- sunflower-seed or safflower oil and 
fractions thereof:
- - crude oil:

1512.1190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - fractions having a fusion point 
higher than that of sunflower-seed oil or 
safflower oil:
- - - - other:

1512.1918 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1512.1919 - - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - - other:
- - - - other:

1512.1998 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1512.1999 - - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- cotton-seed oil and its fractions:
- - crude oil, whether or not gossypol has 
been removed:

1512.2190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:

1512.2991 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes
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1512.2999 - - - - other 0.00 for technical 

purposes
1513 Coconut (copra), palm kernel or babassu 

oil and fractions thereof, whether or not 
refined, but not chemically modified
- coconut (copra) oil and its fractions:
- - crude oil:

1513.1190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - fractions having a fusion point 
higher than that of coconut (copra) oil:

- - - - other:
1513.1918 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 

purposes
1513.1919 - - - - - other 0.00 for technical 

purposes
- - - other:
- - - - other:

1513.1998 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1513.1999 - - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- palm kernel or babassu oil and 
fractions thereof:
- - crude oil:

1513.2190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - fractions having a fusion point 
higher than that of palm kernel or 
babassu oil:
- - - - other:

1513.2918 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1513.2919 - - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - - other:
- - - - other:

1513.2998 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1513.2999 - - - - - other 0.00 for technical 
purposes

1514 Rape, colza or mustard oil and fractions 
thereof, whether or not refined, but not 
chemically modified
- low erucic acid rape or colza oil and its 
fractions:
- - crude oil:

1514.1190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:
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1514.1991 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 

purposes
1514.1999 - - - - other 0.00 for technical 

purposes
- other:
- - crude oil:

1514.9190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:

1514.9991 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1514.9999 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

1515 Other fixed vegetable fats and oils 
(including jojoba oil) and their fractions, 
whether or not refined, but not 
chemically modified
- linseed oil and its fractions:
- - crude oil:

1515.1190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- maize (corn) oil and its fractions:
- - crude oil:

1515.2190 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:

1515.2991 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.2999 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- castor oil and its fractions:
- - other:

1515.3091 - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.3099 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- sesame oil and its fractions:
- - crude oil:

1515.5019 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:

1515.5091 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.5099 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- other:
- - cereal-germ oil:
- - - other:
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1515.9013 - - - - crude 0.00 for technical 

purposes
- - - - other:

1515.9018 - - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.9019 - - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - jojoba oil and its fractions:
- - - other:

1515.9028 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.9029 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - tung oil and its fractions:
- - - other:

1515.9038 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.9039 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - other:
- - - other:

1515.9098 - - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1515.9099 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

1516 Animal or vegetable fats and oils and 
their fractions, partly or wholly 
hydrogenated, inter-esterified, re-
esterified or elaidinized, whether or not 
refined, but not further prepared
- animal fats and oils and their fractions:
- - other:

1516.1091 - - - in tanks or metal drums 0.00 for technical 
purposes

1516.1099 - - - other 0.00 for technical 
purposes

- vegetable fats and oils and their 
fractions:
- - other:
- - - in tanks or metal drums:

1516.2093 - - - - other 0.00 for technical 
purposes

- - - other:
1516.2098 - - - - other 0.00 for technical 

purposes
1518 Animal or vegetable fats and oils and 

their fractions, boiled, oxidized, 
dehydrated, sulphurized, blown, 
polymerized by heat in vacuum or in 
inert gas or otherwise chemically 
modified, excluding those of heading 
1516; inedible mixtures or preparations 
of animal or vegetable fats or oils or of 
fractions of different fats or oils of this 
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Chapter, not elsewhere specified or 
included

- inedible mixtures of vegetable oils:
1518.0019 - - other 0.00 for technical 

purposes
- epoxidized soya-bean oil:

1518.0089 - - other 0.00
IV PREPARED FOODSTUFFS; 

BEVERAGES, SPIRITS AND 
VINEGAR; TOBACCO AND 
MANUFACTURED TOBACCO 
SUBSTITUTES

16 Preparations of meat, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates

1601 Sausages and similar products, of meat, 
meat offal or blood; food preparations 
based on these products
- other:
- - of the animals of headings 0101 0104, 
except wild boars:

1601.0021 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 6)

110.00

- - of the poultry of heading 0105:
1601.0031 - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 6)
15.00

1601.0049 - - other 110.00
1602 Other prepared or preserved meat, meat 

offal or blood
- homogenized preparations:

1602.1010 - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 5)

42.50

- of liver of any animal:
1602.2010 - - with a basis of goose liver 0.00

- of the poultry of heading 0105:
- - of turkeys:

1602.3110 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 6)

25.00

- - of fowls of the species Gallus 
domesticus:

1602.3210 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 6)

25.00

- - other:
1602.3910 - - - within the limits of the tariff quota 

(Q. No. 6)
25.00

- of swine:
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- - hams and cuts thereof:
- - - tinned ham:

1602.4111 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 6)

15.00

17 Sugars and sugar confectionery
1702 Other sugars, including chemically pure 

lactose, maltose, glucose and fructose, in 
solid form; sugar syrups not containing 
added flavouring or colouring matter; 
artificial honey, whether or not mixed 
with natural honey; caramel
- maple sugar and maple syrup:

1702.2020 - - syrup 0.00
- glucose and glucose syrup, not 
containing fructose or containing in the 
dry state less than 20% by weight of 
fructose:

18 Cocoa and cocoa preparations
1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or 

roasted
1801.0000 Cocoa beans, whole or broken, raw or 

roasted
0.00

1802 Cocoa shells, husks, skins and other 
cocoa waste

1802.0090 - other 0.00
20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or 

other parts of plants
2001 Vegetables, fruit, nuts and other edible 

parts of plants, prepared or preserved by 
vinegar or acetic acid
- other:
- - fruit and nuts:

2001.9011 - - - tropical 0.00
- - vegetables and other edible parts of 
plants:
- - - other:

2001.9098 - - - - other 17.50 fruits of the genus 
Capsicum or of the 
genus Pimenta

2002 Tomatoes prepared or preserved 
otherwise than by vinegar or acetic acid

- tomatoes, whole or in pieces:
2002.1010 - - in containers holding more than 5 kg 2.50
2002.1020 - - in containers holding not more than 5 

kg
4.50

2003 Mushrooms and truffles, prepared or 
preserved otherwise than by vinegar or 
acetic acid

2003.1000 - mushrooms of the genus Agaricus 0.00
2003.2000 - truffles 0.00
2003.9000 - other 0.00



- 441 -

Preference for Serbia
Swiss Tariff Description of Products Duty rate Duty rate MFN Special provisions
Code applied CHF minus CHF
2004 Other vegetables prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid, 
frozen, other than products of heading 
2006
- other vegetables and mixtures of 
vegetables:
- - in containers holding more than 5 kg:

2004.9011 - - - asparagus 20.60
2004.9012 - - - olives 0.00
2004.9018 - - - other vegetables 32.50

- - - mixtures of vegetables:
2004.9039 - - - - other mixtures 32.50

- - in containers holding not more than 5 
kg:

2004.9041 - - - asparagus 11.00
2004.9042 - - - olives 0.00
2004.9049 - - - other vegetables 45.50

- - - mixtures of vegetables:
2004.9069 - - - - other mixtures 45.50
2005 Other vegetables prepared or preserved 

otherwise than by vinegar or acetic acid, 
not frozen, other than products of 
heading 2006
- peas (Pisum sativum):

2005.4090 - - other 45.50
- beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- - beans, shelled:

2005.5190 - - - other 45.50
- asparagus:

2005.6090 - - other 8.00
- olives:

2005.7010 - - in containers holding more than 5 kg 0.00
2005.7090 - - other 0.00
2006 Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and 

other parts of plants, preserved by sugar 
(drained, glacé or crystallized)

2006.0010 - tropical fruit, tropical nuts and tropical 
fruit-peel

0.00

2006.0080 - other 9.50
2008 Fruit, nuts and other edible parts of 

plants, otherwise prepared or preserved, 
whether or not containing added sugar or 
other sweetening matter or spirit, not 
elsewhere specified or included
- nuts, ground-nuts and other seeds, 
whether or not mixed together:

- - other, including mixtures:
2008.1910 - - - tropical fruit and tropical nuts 0.00
2008.1990 - - - other 3.50
2008.2000 - pineapples 0.00

- citrus fruit:
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2008.3010 - - pulp, not containing added sugar or 

other sweetening matter
5.50

2008.8000 - strawberries 19.50
- other, including mixtures other than 
those of subheading 2008.19:

- - mixtures:
2008.9211 - - - of tropical fruit and tropical nuts 0.00
2008.9299 - - - other 8.00

- - other:
- - - pulp, not containing added sugar or 
other sweetening matter:

2008.9911 - - - - of tropical fruits 0.00
2008.9919 - - - - other 13.00

- - - other:
- - - - other fruit:

2008.9996 - - - - - tropical fruit and tropical nuts 0.00
2008.9997 - - - - - other 20.00
2009 Fruit juices (including grape must) and 

vegetable juices, unfermented and not 
containing added spirit, whether or not 
containing added sugar or other 
sweetening matter
- orange juice:
- - frozen:

2009.1110 - - - not containing added sugar or other 
sweetening matter

0.00 concentrated

2009.1120 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

35.00

- - not frozen, of a Brix value not 
exceeding 20:

2009.1210 - - - not containing added sugar or other 
sweetening matter

0.00 concentrated

2009.1220 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

35.00

- - other:
2009.1930 - - - not containing added sugar or other 

sweetening matter
0.00

2009.1940 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

35.00

- grapefruit (including pomelo) juice:
- - of a Brix value not exceeding 20:

2009.2120 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

35.00

- - other:
2009.2910 - - - not containing added sugar or other 

sweetening matter
0.00

2009.2920 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

35.00

- juice of any other single citrus fruit:
- - of a Brix value not exceeding 20:
- - - not containing added sugar or other 
sweetening matter:
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2009.3111 - - - - crude lemon juice (whether or not 

stabilized)
0.00

2009.3119 - - - - other 6.00
- - other:
- - - not containing added sugar or other 
sweetening matter:

2009.3911 - - - - agro-cotto 0.00
2009.3919 - - - - other 6.00

- pineapple juice:
- - of a Brix value not exceeding 20:

2009.4110 - - - not containing added sugar or other 
sweetening matter

0.00

2009.4120 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

0.00

- - other:
2009.4910 - - - not containing added sugar or other 

sweetening matter
0.00

2009.4920 - - - containing added sugar or other 
sweetening matter

0.00

2009.5000 - tomato juice 0.00
- grape juice (including grape must):
- - other:

2009.6910 - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 22)

50.00

- juice of any other fruit or vegetable:
2009.8010 - - vegetable juice 10.00

- - other:
- - - not containing added sugar or other 
sweetening matter:

2009.8081 - - - - of tropical fruit 0.00
2009.8089 - - - - other 0.00

- - - containing added sugar or other 
sweetening matter:

2009.8098 - - - - of tropical fruit 0.00

2009.8099 - - - - other 0.00 of raspberries or of 
sourcherries

45.50 of any other fruit 
than of raspberries 
or of sourcherries

- mixtures of juices:
- - vegetable juices:
- - - containing pome-fruit juices:

2009.9011 - - - - within the limits of the tariff quota 
(Q. No. 21)

16.00

2009.9029 - - - other 13.00
- - other:
- - - other, not containing added sugar or 
other sweetening matter:

- - - - other:
2009.9061 - - - - - with a basis of juices of tropical 

fruits or tropical nuts
0.00
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2009.9069 - - - - - other 0.00

- - - other, containing added sugar or 
other sweetening matter:

- - - - other:
2009.9098 - - - - - with a basis of tropical-fruits 

juices
0.00

2009.9099 - - - - - other 0.00
21 Miscellaneous edible preparations
2101 Extracts, essences and concentrates, of 

coffee, tea or maté and preparations with 
a basis of these products or with a basis 
of coffee, tea or maté; roasted chicory 
and other roasted coffee substitutes, and 
extracts, essences and concentrates 
thereof
- extracts, essences and concentrates, of 
tea or maté, and preparations with a 
basis of these extracts, essences or 
concentrates or with a basis of tea or 
maté:
- - extracts, essences and concentrates, of 
tea or maté, and preparations with a 
basis of these extracts, essences or 
concentrates:

2101.2019 - - - other 0.00
- - other:

22 Beverages, spirits and vinegar
2204 Wine of fresh grapes, including fortified 

wines; grape must other than that of 
heading 2009

2204.1000 - sparkling wine 65.00

- other wine; grape must with 
fermentation prevented or arrested by 
the addition of alcohol:
- - in containers holding 2 litres or less:

2204.2150 - - - sweet wine, specialities and 
mistelles

0.00

- - other:
2204.2950 - - - sweet wine, specialities and 

mistelles
0.00

2207 Undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of 80% vol 
or higher; ethyl alcohol and other spirits, 
denatured, of any strength

2207.1000 - undenatured ethyl alcohol of an 
alcoholic strength by volume of 80% vol 
or higher

0.00

23 Residues and waste from the food 
industries; prepared animal fodder

2301 Flours, meals and pellets, of meat or 
meat offal, of fish or of crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates, 
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unfit for human consumption; greaves

- flours, meals and pellets, of meat or 
meat offal; greaves:

2301.1090 - - other 0.00
- flours, meals and pellets, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates:

2301.2090 - - other 0.00
2302 Bran, sharps and other residues, whether 

or not in the form of pellets, derived 
from the sifting, milling or other 
working of cereals or of leguminous 
plants
- of maize (corn):

2302.1090 - - other 0.00
- of wheat:

2302.3090 - - other 0.00
- of other cereals:
- - of rice:

2302.4080 - - - other 0.00
- - other:

2302.4099 - - - other 0.00
- of leguminous plants:

2302.5090 - - other 0.00
2303 Residues of starch manufacture and 

similar residues, beet-pulp, bagasse and 
other waste of sugar manufacture, 
brewing or distilling dregs and waste, 
whether or not in the form of pellets
- residues of starch manufacture and 
similar residues:

2303.1090 - - other 0.00
- beet-pulp, bagasse and other waste of 
sugar manufacture:

2303.2090 - - other 0.00
- brewing or distilling dregs and waste:

2303.3090 - - other 0.00
2304 Oil-cake and other solid residues, 

whether or not ground or in the form of 
pellets, resulting from the extraction of 
soya-bean oil

2304.0090 - other 0.00
2305 Oil-cake and other solid residues, 

whether or not ground or in the form of 
pellets, resulting from the extraction of 
ground-nut oil

2305.0090 - other 0.00
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2306 Oil-cake and other solid residues, 

whether or not ground or in the form of 
pellets, resulting from the extraction of 
vegetable fats or oils, other than those of 
heading 2304 or 2305
- of cotton seeds:

2306.1090 - - other 0.00
- of linseed:

2306.2090 - - other 0.00
- of sunflower seeds:

2306.3090 - - other 0.00
- of rape or colza seeds:
- - of low erucic acid rape or colza seeds:

2306.4190 - - - other 0.00
- - other:

2306.4990 - - - other 0.00
- of coconut or copra:

2306.5090 - - other 0.00
- of palm nuts or kernels:

2306.6090 - - other 0.00
- other:
- - of maize (corn) germ:

2306.9019 - - - other 0.00
- - other:

2306.9029 - - - other 0.00
2307 Wine lees; argol
2307.0000 Wine lees; argol 0.00
2308 Vegetable materials and vegetable 

waste, vegetable residues and by-pro-
ducts, whether or not in the form of pel-
lets, of a kind used in animal feeding, 
not elsewhere specified or included

2308.0090 - other 0.00
2309 Preparations of a kind used in animal 

feeding
- other:

2309.9020 - - forage preparations, with a basis of 
crushed shells; bird feeds, mineral

0.00

- - other:
2309.9090 - - - other 0.00
24 Tobacco and manufactured tobacco 

substitutes
2401 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

- tobacco, not stemmed/stripped:
2401.1010 - - for the industrial manufacture of 

cigars, cigarettes, smoking tobacco, 
chewing tobacco, roll tobacco and snuff

0.00

- tobacco, partly or wholly 
stemmed/stripped:

2401.2010 - - for the industrial manufacture of 
cigars, cigarettes, smoking tobacco, 

0.00



- 447 -

Preference for Serbia
Swiss Tariff Description of Products Duty rate Duty rate MFN Special provisions
Code applied CHF minus CHF

chewing tobacco, roll tobacco and snuff

- tobacco refuse:
2401.3010 - - for the industrial manufacture of 

cigars, cigarettes, smoking tobacco, 
chewing tobacco, roll tobacco and snuff

0.00

2403 Other manufactured tobacco and 
manufactured tobacco substitutes; 
«homogenized» or «reconstituted» 
tobacco; tobacco extracts and essences
- other:
- - other:

2403.9930 - - - tobacco essences 0.00

_______________
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И

ДРЖАВА ЕФТА
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ПРЕАМБУЛА

Република Србија  (у даљем тексту Република Србија), с једне стране,

и Исланд, Кнежевина Лихтенштајн, Краљевина Норвешка, Швајцарска 
Kонфедерација (у даљем тексту: државе EФTA ), с друге стране,

у даљем тексту свака појединачна држава биће Страна или заједно Стране:

УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР  заједничку жељу да ојачају везе између Републике 
Србије, с једне стране, и држава ЕФТА, с друге стране, успостављањем блиских и 
трајних односа;

ПОЗИВАЈУЋИ се на заједничку намеру да активно учествују у процесу евро-
медитеранских економских интеграција и изражавајући своју спремност да 
сарађују у налажењу путева и начина да оснаже тај процес;

ПОТВРЂУЈУЋИ своје опредељење за демократију, људска права и основне 
слободе, као и за политичке и економске слободе у складу са својим обавезама 
према међународном праву, укључујући Повељу Уједињених нација и 
Универзалну декларацију о људским правима;

ПОТВРЂУЈУЋИ своје опредељење за економски и социјални развој, заштиту 
здравља и безбедности, поштовање основних права радника, укључујући 
принципе који су утврђени у релевантним конвенцијама Међународне 
организације рада (ИЛО);

У НАМЕРИ да створе нове могућности за запошљавање и поправе здравствени и 
животни стандард грађана на својим територијама;

У ЖЕЉИ да створе повољне услове за развој и диверсификацију међусобне 
трговине, као и за унапређење  комерцијалне и економске сарадње у областима 
које су им у заједничком интересу, на основу једнакости, узајамне користи, 
недискриминације и међународног права;

РЕШЕНЕ да унапреде и још више оснаже мултилатерални трговински систем, 
полазећи од права и обавеза које имају према Споразуму из Маракеша о  
оснивању Светске трговинске организације (у даљем тексту: СТО), и другим 
споразумима договореним на основу њега, чиме доприносе складном развоју и 
повећању светске трговине;  

УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР да ниједна одредба овог споразума не сме бити 
протумачена тако да Стране ослободи од обавеза које имају према другим 
међународним споразумима, посебно према Споразуму из Маракеша о оснивању 
СТО и другим споразумима  договореним на основу њега;

РЕШЕНЕ да примене овај споразум у циљу очувања и заштите животне средине и  
коришћења природних богатстава у складу са принципом одрживог развоја; 
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ПОТВРЂУЈУЋИ своје опредељење за владавину права, спречавање и сузбијање 
корупције у области међународне трговине и улагања, као и за промовисање 
принципа транспарентности и добре управе;

КОНСТАТУЈУЋИ значај одговорног корпоративног понашања и његовог 
доприноса одрживом економском развоју и потврђујући своју подршку напорима 
за промовисање релевантних међународних стандарда;   

ИЗРАЖАВАЈУЋИ своју спремност да испитају могућност развијања и 
продубљивања економских односа, како би их прошириле на области које нису 
обухваћене овим споразумом; 

УВЕРЕНЕ да  ће овај споразум унапредити конкурентност њихових предузећа  на 
глобалним тржиштима и створити услове који подстичу  развој међусобних 
економских, трговинских и инвестиционих веза; 

ОДЛУЧИЛЕ СУ, придржавајући се горе наведеног, да закључе следећи  Споразум 
(у даљем тексту: овај споразум):



- 451 -

ГЛАВА 1

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Циљеви  

1. Склапањем овог споразума и допунских споразума о трговини 
пољопривредним производима који се истовремено закључују између Републике 
Србије и сваке појединачне државе ЕФТА,  Република Србија и државе EФTA
успоставиће зону слободне трговине, у циљу подстицања просперитета и 
економског развоја на својим територијама.

2. Циљеви овог споразума, који се заснива на трговинским односима  између 
тржишних економија и поштовању демократских принципа и људских права су: 

(а) остварити либерализацију трговине робом у складу са чланом XXIV
Општег споразума о царинама и трговини (у даљем тексту:  ГАТТ
1994);

(б) узајамно повећати могућности за улагања између Страна и 
постепено створити окружење које погодује унапређењу трговине 
услугама;

(в) обезбедити правичне услове за конкуренцију у трговини између 
Страна и осигурати одговарајућу и делотворну заштиту права 
интелектуалне својине; 

(г)     постепено остварити додатну либерализацију на тржиштима  јавних 
набавки Страна на узајамној основи; и

(д)  допринети на тај начин складном развоју и повећању светске трговине.

Члан 2.

Трговински односи које уређује овај споразум 

Овај споразум се односи на трговинске односе између Републике Србије, с 
једне стране и појединачних држава ЕФТА, с друге стране, али не и на трговинске 
односе између појединачних држава ЕФТА, осим ако се другачије не предвиди 
овим споразумом.   

Члан 3.

Територијална примена 

1. Без утицаја на Протокол Б, овај споразум се примењује:
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(a) на копнену територију, унутрашње воде и територијално море  
Стране, као и на ваздушни простор изнад територије Стране, у 
складу са међународним правом;  као и  

(б) изван територијалног мора, у погледу мера које Стране предузимају 
у вршењу свог сувереног права или надлежности у складу с 
међународним правом.

2. Овај споразум се не односи на норвешку територију Свалбард, уз изузетак 
робне трговине. 

Члан 4.

Централна, регионална и локална управа  

Свака Страна ће, унутар своје територије, обезбедити да њене централне, 
регионалне и локалне управе и органи, као и невладина тела с извршним 
овлашћењима, која су на њих пренеле централне, регионалне или локалне управе 
и органи, поштују све дужности и обавезе у складу с овим споразумом.

Члан 5.

Јавност

1. Стране ће објавити или на други начин учинити доступним своје законе, 
прописе, судске одлуке, управна решења која имају општу примену и  
међународне споразуме које су закључиле, а који могу да утичу на спровођење 
овог споразума. 

2. Стране ће одмах одговорити на конкретна питања и, на захтев, једна другој 
обезбедити информације у вези са питањима која се помињу у ставу 1. Од Страна 
се неће захтевати да откривају поверљиве информације.   
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ГЛАВА 2

ТРГОВИНА РОБОМ

Члан 6.

Обухват 

1. Ова глава се примењује на следеће производе пореклом из Републике 
Србије или одређене државе ЕФТА: 

(a) сви производи разврстани у глави 25-97 Хармонизованог система 
назива и шифарских ознака робе (ХС), искључујући производе који 
се наводе у Анексу I;

(б) прерађени пољопривредни производи који се наводе у Протоколу 
A, узимајући у обзир аранжмане које предвиђа тај протокол; и

(в) риба и остали морски производи, као што је предвиђено у Анексу II.

2. Република Србија је са сваком државом ЕФТА закључила споразум о 
трговини пољопривредним производима на билатералној основи. Ти споразуми 
чине део инструмената за успостављање зоне слободне трговине између 
Републике Србије и држава ЕФТА. 

Члан 7.

Правила о пореклу 
и начини административне сарадње 

Одредбе о правилима о пореклу и начини административне сарадње су 
утврђени у Протоколу Б.

Члан 8.

Царине 

1. По ступању на снагу овог споразума, Стране ће укинути све царине и 
дажбине једнаког дејства као царине на увоз и извоз производа пореклом из 
Републике Србије или одређене државе ЕФТА обухваћених ставом 1(а) члана 6, 
осим ако није другачије предвиђено у Анексу III. Неће се уводити никаве нове 
царине.

3. Царине и дажбине једнаког дејства као царине обухватају сваку царину 
или дажбину било које врсте која је уведена у вези за увозом или извозом 
одређеног производа, укључујући сваки облик додатне таксе или додатне накнаде, 
али не укључују никакву дажбину која је одређена у складу с чл. III и VIII ГАТТ 
1994.
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Члан 9.

Базне царине

1. Базна царина на коју се примењују постепена снижења одређена овим 
споразумом у односу на увоз који се одвија између Страна биће царина по статусу 
најповлашћеније нације (МФН царина) коју свака Страна примењује од 1. 
фебруара 2009.године.  

2. Уколико се пре, током или после ступања на снагу овог споразума, 
примени било које снижење на erga omnes основи, такве снижене царине 
замениће базне царине из става 1. од дана када се почну примењивати  та снижења 
или од дана ступања на снагу овог споразума, уколико се то догоди касније. 

3. Снижене царине се заокружују на једну децималу или, у случају 
специфичних царина, на другу децималу. 

Члан 10.

Количинска ограничења 

Права и обавезе Страна у погледу количинских ограничења, изузев у 
случајевима које предвиђа члан XII ГАТT 1994, уређена су чланом XI ГАТТ 1994 
који се овим уграђује у овај споразум и чини његов део.

Члан 11.

Унутрашње опорезивање и прописи 

1. Стране се обавезују да примењују све унутрашње порезе и друге дажбине, 
као и прописе у складу с чланом III ГATT 1994 и другим релевантним 
споразумима СТО.

2. Извозници не могу остварити повраћај унутрашњег пореза који прелази 
износ индиректног пореза за производе извезене на територију једне од Страна.  

Члан 12.

Санитарне и фитосанитарне мере 

1. Права и обавезе Страна у вези са санитарним и фитосанитарним мерама 
уређена су Споразумом СТО о примени санитарних и фитосанитарних мера. 

2. Стране ће разменити називе и адресе центара за контакт који поседују  
санитарну и фитосанитарну експертизу, како би олакшале комуникацију и 
размену информација између њих. 
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Члан 13.

Технички прописи 

1. Права и обавезе Страна у вези са техничким прописима, стандардима и 
проценама усаглашености уређена су Споразумом СТО о техничким препрекама   
трговини. 

2. Стране ће оснажити сарадњу на пољу техничких прописа, стандарда и 
процене усаглашености у циљу бољег међусобног разумевања система сваке од 
њих и олакшавања приступа својим тржиштима. 

Члан 14.

Олакшавање трговине 

Стране ће, у складу с одредбама Анекса IV, у циљу олакшавања трговине 
између Републике Србије и држава ЕФТА, учинити следеће:

(а) поједноставити, у највећој могућој мери, процедуре у вези са 
трговином робом и пратећим услугама; 

(б) унапредити међусобну сарадњу, како би повећале своје учешће у  
изради и примени међународних конвенција и препорука у вези са 
олакшавањем трговине; и  

(в) сарађивати по питању олакшавања трговине у оквиру Мешовитог 
комитета. 

Члан 15.

Поткомитет за правила о пореклу, царинске процедуре и олакшавање 
трговине

1. У вези са чл. 7. и 14, у оквиру Мешовитог комитета оснива се Поткомитет 
за правила о пореклу, царинске процедуре и олакшавање трговине (у даљем 
тексту: Поткомитет).

2. Мандат Поткомитета утврђен је у Анексу V.
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Члан 16.

Државна трговинска предузећа

Права и обавезе Страна у вези са државним трговинским предузећима 
уређена су чланом XVII ГATT 1994 и Договором о тумачењу члана XVII ГATT
1994  који се овим уграђују у овај споразум и чине његов део. 

Члан 17.

Субвенције  и компензаторне мере 

1. Права и обавезе Страна у вези са субвенцијама и компензаторним мерама 
уређена су у складу са чл. VI и XVI ГATT 1994 и Споразумом СТО о 
субвенцијама и компензаторним мерама, осим ако није другачије предвиђено у 
ставу 2. 

2.     Пре него што Република Србија или одређена држава ЕФТА, зависно од 
случаја, покрене поступак, како би утврдила постојање, степен и учинак наводне 
субвенције у Републици Србији или одређеној држави ЕФТА, као што је 
предвиђено  у члану 11. Споразума СТО о субвенцијама и компензаторним 
мерама, Страна која разматра покретање таквог поступка обавестиће писменим 
путем Страну чија је роба предмет тог испитивања и дати рок од 45 дана у  циљу 
проналажења међусобно прихватљивог решења. Консултације ће бити одржане у 
оквиру Мешовитог комитета, уколико било која од Страна то затражи у року од 
20 дана од пријема обавештења. 

Члан 18.

Антидампиншке мере 

1. Ниједна Страна неће примењивати антидампиншке мере, предвиђене у 
члану VI ГATT 1994 и Споразуму СТО о примени члана VI  ГATT 1994 у односу 
на производе пореклом из друге Стране. 

2. Стране потврђују да се на економске узроке који доводе до дампинга може 
утицати ефикасном применом правила конкуренције.  

Члан 19.

Правила конкуренције у вези са предузећима 

1. Ниже наведено није у складу са исправном применом овог споразума, 
уколико утиче на трговину између Републике Србије и одређене државе ЕФТА:  
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(a) сви споразуми између учесника на тржишту, одлуке асоцијација 
предузећа и договорна пракса предузећа чији је циљ или учинак 
спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције;  и

(б) злоупотреба доминантног положаја од стране једног или више 
учесника на тржишту на целој територији Стране или на њеном 
већем делу.

2. Одредбе става 1. примењују се и на делатности јавних предузећа и 
предузећа којима Стране одобре посебна или искључива права, у мери у којој  
примена ових одредби не омета, правно или стварно, вршење одговарајућих 
јавних послова који су им додељени. 

3. Одредбе ст. 1. и 2. неће се тумачити тако да представљају било какву 
директну обавезу за предузећа.

4. Уколико једна од Страна сматра да одређена пракса није у складу с 
одредбама ст. 1. и 2,  дотичне Стране ће Мешовитом комитету пружити сву 
потребну помоћ, како би испитао случај и, према потреби, укинуо праксу која је 
предмет приговора. Уколико дотична Страна не успе да укине праксу против  које 
је уложен приговор у року који је одредио Мешовити комитет, или уколико 
Мешовити комитет не успе да постигне договор после консултација, односно по 
истеку 30 дана од обавештења о тим консултацијама, друга Страна може да 
донесе одговарајуће мере за решавање тешкоћа насталих због праксе о којој је 
реч. 

Члан 20.

Опште  заштитне мере 

1. Права и обавезе Страна у вези са општим заштитним мерама уређена су у 
члану XIX ГATT 1994 и Споразумом СТО о заштитним мерама. 

2. Приликом предузимања општих заштитних мера, Страна ће искључити 
увоз одређеног производа пореклом из једне или неколико Страна, уколико такав 
увоз сам по себи не узрокује или не прети да проузрокује озбиљну штету. Страна 
која предузима меру пружиће доказе да је такво искључење у складу с правилима 
и праксом СТО.

Члан 21.

Билатералне заштитне мере 

1. У случају да се, као резултат снижења или укидања царине према овом
споразуму, било који производ пореклом из једне Стране увезе у повећаним 
количинама на територију друге Стране у апсолутним или релативним износима у 
односу на домаћу производњу и под таквим  условима да представља значајан 
разлог за наступање озбиљне штете или претње од такве штете за домаћу 
привредну грану која производи сличне или директно конкурентне производе на 
територији Стране увознице, Страна увозница може да предузме билатералне 
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заштитне мере у минималном обиму који је потребан да се отклони или спречи 
штета,  у складу с  одредбама ст. 2-10.
   
2. Билатералне заштитне мере могу бити предузете само по пружању  јасних 
доказа да је повећани увоз проузроковао или прети да проузрокује озбиљну 
штету, према истрази спроведеној у складу с процедурама које су утврђене у 
Споразуму СТО о заштитним мерама.  

3. Страна која намерава да предузме билатералну заштитну меру у складу с 
овим чланом ће, у сваком случају пре предузимања мере, одмах послати 
обавештење о томе другим Странама и Мешовитом комитету. То обавештење ће 
садржати све релевантне информације које укључују доказе о наступању озбиљне 
штете или претње од исте проузроковане повећаним увозом, тачан назив 
производа о коме је реч, меру коју предлаже, као и предложени датум њеног 
увођења, очекивано време трајања и временски распоред постепеног укидања те 
мере. 

4. Уколико се испуне услови из става 1, Страна увозница може предузети 
мере које укључују:

(а)       обустављање даљих снижења било које царинске стопе које овај 
споразум предвиђа за тај производ;  или

(б)     повећање царинске стопе за тај производ до нивоа који неће прелазити 
мању од следеће две стопе:

(1)   царинску стопу по статусу најповлашћеније нације (МФН) која се 
примењује у тренутку када се мера предузима; или

(2) царинску стопу по статусу најповлашћеније нације (МФН) која  се 
примењује на дан који непосредно претходи дану ступања на снагу 
овог споразума.  

5. Билатералне заштитне мере примењиваће се најдуже две године. У 
изузетним околностима, после оцене коју изврши Мешовити комитет, мере се 
могу примењивати у укупном трајању од највише три године. Никаква мера се 
неће примењивати на увоз производа на који је претходно примењивана таква 
мера.    

6. Мешовити комитет ће, у року од 30 дана, од дана обавештења из става 3, 
испитати достављене информације како би се омогућило налажење обострано 
прихватљивог решења за настали проблем. У недостатаку таквог решења, Страна 
увозница може да донесе меру у складу са ставом 4, како би отклонила проблем. 
Приликом избора билатералне заштитне мере, даће се предност мери која најмање 
ремети примену овог споразума.  Друге Стране и Мешовити комитет ће одмах 
бити обавештени о билатералној заштитној мери која ће бити предмет 
периодичних консултација у оквиру Мешовитог комитета, посебно у циљу  
утврђивања временског распореда за њено укидање, чим околности то дозволе.  
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7. По престанку примене мере, царинска стопа биће стопа која би се иначе 
примењивала  да није донета мера.  

8. У критичним околностима, где би одлагање могло да проузрокује штету 
коју је тешко поправити, било која Страна може да предузме привремену 
билатералну заштитну меру у складу са прелиминарно утврђеном чињеницом  да 
постоје јасни докази да повећан увоз представља значајан разлог за наступање 
озбиљне штете или претње од исте за домаћу привредну грану. Страна која 
намерава да предузме такву меру одмах ће о томе обавестити друге Стране и 
Мешовити комитет. У року од 30 дана од датума обавештења, биће покренуте 
процедуре из ст. 2-6. 

9. Било која привремена мера престаје да важи најкасније у року од 200 дана. 
Период примене било које привремене мере рачуна се у трајању мере из става 5. и 
сваког продужења њеног трајања. Сва повећања царина биће одмах надокнађена, 
уколико истрага из става 2. не доведе до закључка  да су испуњени услови из 
става 1. 

10. После пет година од датума ступања на снагу овог споразума, Стране ће у 
оквиру Мешовитог комитета оценити да ли постоји потреба да задрже могућност 
међусобне примене билатералних заштитних мера. Уколико, по извршеној првој 
оцени, Стране одлуче да ту могућност ипак задрже, оне ће, након тога, вршити 
такве оцене сваке две године у оквиру Заједничког комитета.  

Члан 22.

Општа изузећа

Права и обавезе Страна у вези са општим изузећима уређена су у члану XX
ГATT 1994 који се овим уграђује у овај споразум и чини његов  део. 

Члан 23.

Изузећа  из разлога безбедности

Права и обавеза Страна у вези са изузећима из разлога безбедности уређена 
су у члану XXI ГАТТ 1994 који се овим уграђује у овај споразум и чини његов 
део.

ГЛАВА 3

ЗАШТИТА  ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Члан 24.

Заштита интелектуалне својине 

1. Стране ће доделити и обезбедити одговарајућу, делотворну и 
недискриминаторну заштиту права интелектуалне својине и предвидети мере за 
спровођење таквих права, као и против њиховог кршења, фалсификовања и 
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пиратства у складу са одредбама овог члана, Анексом VI и међународним
споразумима који се у њему наводе.

2. Стране ће међусобно доделити држављанима сваке од њих третман који 
није мање повољан од онога који дају својим држављанима. Изузећа од ове 
обавезе морају бити у складу са материјалним одредбама чл. 3. и 5.  Споразума 
СТО о трговинским аспектима права интелектуалне својине (у даљем тексту: 
Споразум ТРИПС).

3. Стране ће међусобно доделити држављанима сваке од њих третман који 
није мање повољан од онога који дају држављанима било које друге државе. 
Изузећа од ове обавезе морају бити у складу са материјалним одредбама 
Споразума ТРИПС, посебно чл.  4. и 5. 

4. Стране се слажу да, на захтев било које Стране упућеном Мешовитом 
комитету, преиспитају одредбе о заштити права интелектуалне својине које су 
садржане у овом члану и у Анексу VI, у циљу даљег унапређења нивоа заштите и 
избегавања или отклањања трговинских поремећаја узрокованих постојећим
нивоима заштите права интелектуалне својине. 

ГЛАВА 4

УЛАГАЊА, УСЛУГЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 25.

Улагања 

1. Стране ће настојати да на својој територији обезбеде стабилне, правичне и 
транспарентне услове за улагаче других Страна који врше улагања или су 
заинтересоване да врше улагања на њиховој територији. 

2. Стране ће дозволити улагања улагача других Страна у складу са својим 
законима и прописима. Оне  сматрају да је неприхватљиво подстицати улагања 
снижавањем здравствених, сигурносних  или еколошких стандарда. 

3. Стране придају важност унапређењу улагања и технолошких токова, као 
средства за остваривање економског раста и развоја. Сарадња у вези с тим може 
да укључи: 

(a) одговарајућа средства за утврђивање могућности за улагања и 
канале за информисање о прописима који се тичу улагања; 

(б) размену информација о мерама за унапређење улагања у 
иностранству; и

(в) унапређење правног амбијента који погодује повећању  
инвестиционих токова. 
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4. Стране потврђују своје опредељење да у оквиру Мешовитог комитета 
изврше оцену питања у вези са улагањима, најкасније пет година по ступању на 
снагу овог споразума, укључујући и право улагача једне Стране да оснивају и 
управљају предузећем на територији друге Стране. 

5. Република Србија с једне стране, и Исланд, Кнежевина Лихтенштајн и 
Швајцарска Конфедерација, с друге стране, уздржаће се од произвољних и 
дискриминационих мера у вези са улагањима које врше улагачи друге Стране из 
овог става и поштоваће обавезе које су преузеле у погледу конкретних улагања 
које врши улагач друге Стране из овог става. 

Члан 26.

Трговина услугама 

1. Стране теже да остваре постепену либерализацију и отворе своја тржишта 
за трговину услугама у складу с одредбама Општег споразума о трговини 
услугама (у даљем тексту: ГАТС), узимајући у обзир текуће активности под 
окриљем СТО.

2. Уколико једна Страна, по ступању на снагу овог споразума, додели држави 
неуговорници додатне олакшице у погледу приступа њеном тржишту услуга, 
дужна је да пружи одговарајућу прилику за започињање преговора у циљу давања 
тих олакшица другој Страни на узајамној основи.   

3. Стране се обавезују да прате примену ст. 1. и 2. у циљу утврђивања 
споразума којим се либерализује трговина услугама између њих у складу са 
чланом V ГАТС. 

Члан 27.

Јавне набавке 

1. Стране ће побољшати међусобно разумевање закона и прописа у вези с 
јавним набавкама сваке од њих у циљу постепене либерализације својих тржишта 
јавних набавки на основу недискриминације и узајамности.    

2. Како би повећале транспарентност, Стране ће објавити своје законе или на 
други начин учинити доступним законе, прописе и управна решења која имају 
општу примену, као и закључене међународне споразуме сваке од њих који могу 
да утичу на њихова тржишта јавних набавки. Стране ће одмах одговорити на 
конкретна питања и, на захтев, пружати једна другој информације у вези са тим. 

3. Уколико једна Страна, по ступању на снагу овог споразума, додели држави 
неуговорници додатне олакшице у погледу приступа свом тржишту  јавних 
набавки, дужна је да се сагласи са започињањем преговора  у циљу давања истих 
олакшица другој Страни на узајамној основи. 
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ГЛАВА 5

ПЛАЋАЊА  И КРЕТАЊА КАПИТАЛА

Члан 28.

Плаћања текућих трансакција 

У складу с одредбама члана 30, Стране се обавезују да омогуће  да се сва 
плаћања текућих трансакција врше у слободно конвертибилној валути.

Члан 29.

Кретање капитала 

1. Стране ће обезбедити да капитал који се уложи у компаније основане у 
складу са законима сваке од њих, сваки принос који из тога произлази и износи 
који настају из ликвидација улагања, буду слободно преносиви.  

2. Стране ће одржавати консултације у циљу олакшавања кретања капитала 
између Републике Србије и држава ЕФТА и његове потпуне либерализације, чим 
то буде могуће. 

Члан 30.

Платнобилансне тешкоће 

У случају да Република Србија или нека држава ЕФТА има озбиљне 
платнобилансне тешкоће, или јој исте прете, Република Србија или дотична 
држава ЕФТА, може у складу с условима утврђеним у оквиру ГАТТ-а и чл. VIII и
XIV  Статута Међународног монетарног фонда, предузети рестриктивне мере у 
погледу текућих плаћања, уколико су оне нужне. Република Србија или дотична 
држава ЕФТА, зависно од случаја, одмах ће обавестити друге Стране о тим 
мерама и, што пре, доставити  временски распоред њиховог укидања. 

Члан 31.

Појашњења 

Подразумева се да обавезе које се наводе у овој глави не утичу на мере  
које се примењују правично, недискриминаторно и у доброј вери, у складу са 
судским налозима или пресудама и управним поступцима. Такође се подразумева 
да право улагача да врши слободан пренос износа у односу на своје улагање не 
утиче ни на какву фискалну обавезу коју поменути улагач може да има. 
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ГЛАВА  6 ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32.

Мешовити комитет 

1. Стране овим споразумом оснивају Мешовити комитет између Републике 
Србије и држава ЕФТА састaвљен од представника Страна. На челу комитета су 
министри или лица  која  они одреде.  

2. Мешовити комитет ће:

(а) надгледати и оцењивати примену овог споразума, inter alia, и 
вршењем свеобухватне оцене спровођења одредби овог споразума, 
узимајући у обзир све конкретне оцене које су садржане у овом 
споразуму;   

(б) пратити могућност додатног уклањања препрека у трговини и 
других рестриктивних мера које се тичу трговине између Републике 
Србије и држава ЕФТА;  

(в) контролисати  даљи развој овог споразума; 

(г) надгледати рад свих поткомитета и радних група који су основани  у 
складу с овим споразумом;

(д) настојати  да реши спорове који могу да настану у вези с 
тумачењем или применом овог споразума; и 

(ђ) размотрити свако питање која може да утиче на спровођење овог 
споразума. 

3. Мешовити комитет може да образује поткомитете и радне групе, које 
сматра потребним, како би му помогли да испуни своје задатаке. Осим ако није 
другачије предвиђено овим споразумом, поткомитети и радне групе делују у 
складу с мандатом који  утврди Мешовити комитет. 

4. Мешовити комитет консензусом доноси одлуке предвиђене овим 
споразумом, а   може да даје и препоруке. 

5. Мешовити комитет је дужан да се састане у року од годину дана по 
ступању на снагу овог споразума. После тога, састаје се кадгод то буде потребно, 
уз узајамну сагласност Страна, по правилу сваке  две године. Његовим састанцима 
заједнички председавају Република Србија и једна држава ЕФТА.  Мешовити 
комитет доноси свој пословник. 

6. Свака Страна може, у сваком тренутку, путем писменог обавештења 
другим Странама, затражити одржавање ванредног састанка Мешовитог 
комитета. Такав састанак одржаће се  у року од 30 дана од пријема тог захтева, 
осим ако се Стране друкчије не договоре. 
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7. Мешовити комитет може да предложи измене и допуне анекса и протокола 
уз овај споразум. У складу са ставом 8. може да одреди датум ступања на снагу 
таквих одлука. 

8. Уколико представник једне Стране у Мешовитом комитету прихвати 
одлуку која подлеже испуњењу уставних захтева, та одлука ступа на снагу на дан 
када последња Страна обавести да су њени домаћи услови испуњени, осим ако на 
самој одлуци није наведен неки каснији датум. Мешовити комитет може да 
одлучи да та одлука ступи на снагу за оне Стране које су испуниле захтеве свог 
домаћег законодавства, под условом да је Република Србија једна од тих Страна. 
Страна може да привремено примењује одређену одлуку Мешовитог комитета, 
док та одлука не ступи на снагу за ту Страну у складу са њеним уставним 
захтевима. 

ГЛАВА 7

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 33.

Консултације

1. У случају разлике у тумачењу, спровођењу и примени овог споразума, 
Стране ће учинити све да, путем сарадње и консултација, дођу до узајамно  
задовољавајућег  решења. 

2. Било која Страна може да писменим путем затражи консултације с било 
којом другом Страном у вези са сваком постојећом или предложеном мером или 
било којим другим питањем за које сматра да може да утиче на примену овог 
споразума. Страна која захтева консултације ће о томе у исто време писмено 
обавестити друге Стране и доставити све релевантне информације.  

3. Консултације се обављају  у оквиру Мешовитог комитета, уколико било 
која од Страна то затражи, и то у року од 20 дана од пријема обавештења из става 
2, у циљу налажења опште прихватљивог решења. Уколико Страна којој је такав 
захтев поднет у складу са ставом 2, не одговори на њега у року од десет дана и не 
започне консултације у року од 20 дана по пријему тог захтева, Страна која 
подноси захтев има право да захтева оснивање арбитражног већа у складу са 
чланом 34. 
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Члан 34.

Арбитража 

1. Оштећена Страна може путем писменог обавештења Страни на коју се 
жали поднети на арбитражу спорове између Страна у вези са тумачењем права и 
обавеза према овом Споразуму који нису решени путем директних консултација 
или у оквиру Мешовитог комитета у року од 60 дана од датума пријема захтева за 
консултације. Примерак тог обавештења биће достављен свим другим Странама, 
тако да свака од тих Страна може да одлучи да ли да учествује у  спору или не.  

2.        У случају да више од једне Стране захтева оснивање арбитражног већа у 
вези с тим истим питањем, кад год је то изводљиво, може се одредити исто 
арбитражно веће како би размотрило такве спорове1. 

3. Страна која није страна у спору има право да, по достави писменог захтева 
странама у спору, упути писмене примедбе арбитражном  већу, као и да од страна 
у спору добије писмене примедбе, укључујући и анексе, присуствује расправама и 
да усмене изјаве. 

4. Арбитражно веће се састоји од три члана. У року од 25 дана од пријема 
обавештења из става 1, свака страна у спору именује по једног члана, осим ако се 
не одреди арбитражно веће у складу са ставом 2. У том случају, једног члана 
именује Република Србија, а једног члана именују државе ЕФТА. Два члана која 
су већ именована именују трећег члана у року од 30 дана од именовања тог другог 
члана. Трећи члан не сме бити држављанин Страна, нити имати трајни боравак на 
територији било које Стране. Члан који буде тако именован биће председник 
арбитражног већа.   

5. Арбитражно веће је дужно да, у светлу одредаба овог споразума које се 
примењују и тумаче у складу с правилима тумачења јавног међународног права, 
испита случај који се помиње у захтеву за оснивање арбитражног већа. Одлука 
арбитражног већа је коначна и обавезујућа за стране у спору. 

6. Арбитражно веће доноси одлуку у року од 180 дана од дана именовања 
председника већа. Тај период може бити продужен за највише 90 дана, уколико се 
стране у спору сложе с тим.

7. Стране у спору подједнако сносе трошкове арбитражног већа, укључујући 
и накнаду за рад њених чланова. 

8. Уколико није другачије наведено у овом споразуму, или се стране у спору 
друкчије не договоре, примењиваће се Опциона правила Сталног арбитражног 
суда за решавање арбитражних спорова између две државе која су на снази од 
20.октобра 1992.године.
                                                          
1 За потребе ове главе, изрази  Страна и страна у спору се користе без обзира на то да ли су две или 
више Страна укључене у спор или не.
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Члан 35.

Спровођење одлуке 

1. Страна у спору је дужна да, без одлагања, поступи по одлуци арбитражног 
већа. Уколико није  могуће да одмах поступи по истој, стране у спору ће се 
договорити око разумног временског рока да се то уради. У недостатку таквог 
договора у року од 30 дана од датума одлуке, било која страна у спору може да, у 
року од десет дана по истеку тог периода,  затражи од првобитног арбитражног 
већа да утврди дужину разумног временског рока.   

2. Страна у спору обавештава другу страну у спору о мери коју је донела како 
би спровела одлуку. 

3. Уколико Страна у спору не успе да поступи по одлуци у разумном 
временском периоду, а стране у спору се не договоре ни о каквој надокнади, друга 
Страна у спору може, све док се одлука правилно не спроведе или се спор  
друкчије не реши, а по претходном обавештењу у року од 30 дана унапред, 
обуставити примену олакшица које се додељују према овом споразуму, али  само 
у обиму који је еквивалентан мери за коју је арбитражно веће установило да крши 
овај споразум.    

4. На захтев било које стране у спору, арбитражно веће одлучује о сваком 
спору у вези са спровођењем одлуке или најављеном обуставом олакшица, пре 
него што буде могла да се захтева надокнада или примени обустава олакшица. 
Арбитражно веће, такође, може одлучивати о томе да ли су имплементационе 
мере донете по обустави олакшица у складу с његовом одлуком, као и о томе да 
ли обуставу олакшица треба укинути или преиначити. Одлука арбитражног већа у 
складу с овим ставом се по правилу доноси у року од 45 дана од дана пријема 
захтева.     

Члан 36.

Изузећа  од примене

Ова глава се не примењује на чл.12. и 13, став 1. члана 17.  и став 1. члана 
20, у случајевима где може да се примени  Договор СТО  о  правилима и 
процедурама за  решавање спорова.

ГЛАВА 8

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Испуњење обавеза 

Стране ће предузети све потребне опште или посебне мере, како би 
испуниле своје обавезе према овом споразуму. 
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Члан 38.

Анекси  и протоколи 

Анекси и протоколи уз овај споразум, укључујући њихове додатке, чине 
саставни део овог споразума. 

Члан 39.

Развојна клаузула 

1. Стране се обавезују да ревидирају овај споразум у светлу даљих кретања  у 
међународним економским односима, између осталог, и у оквиру СТО, те да, у 
том контексту, и, у светлу сваког релевантног чиниоца, испитају могућност даљег 
развијања и продубљивања међусобне сарадње у складу с овим споразумом, као и 
да прошире области које су њиме обухваћене. Мешовити комитет ће редовно 
испитивати ову могућност и, по потреби, давати препоруке Странама, посебно у 
циљу  започињања преговора. 

2. Споразуми који проистекну из процедуре из става 1. подлежу 
ратификацији, прихватању или одобрењу Страна у складу с њиховим 
процедурама. 

Члан 40.

Измене и допуне 

1. Стране могу да се договоре о било којој измени и допуни овог споразума. 
Уколико се Стране друкчије не договоре, измене и допуне ступају на снагу првог 
дана трећег месеца по депоновању последњег инструмента ратификације, 
прихватања или одобрења. 

2. Текст измена и допуна, као и инструменти ратификације, прихватања или 
одобрења депонују се код депозитара. 

Члан 41.

Однос према другим међународним споразумима 

1.   Одредбе овог споразума не утичу на права и обавезе Страна према  
Споразуму СТО и другим споразумима који су договорени на основу њега и чије 
су уговорнице, нити на њихова права и обавезе према било ком другом 
међународном споразуму чије су оне уговорнице.  
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2. Овај споразум не спречава одржавање или успостављање царинских унија, 
зона слободне трговине, аранжмана о пограничној трговини и осталих 
преференцијалних споразума у мери у којој исти немају за последицу мењање 
трговинских договора предвиђених овим споразумом. 

3. У случају да једна Страна уђе у царинску унију или закључи споразум о 
слободној трговини са трећом страном, она ће, на захтев било које друге Стране, 
пружити одговарајућу прилику за одржавање консултација са Страном која је тај 
захтев поднела. 

Члан 42.

Приступање

1. Свака држава која постане чланица Европског удружења слободне 
трговине може да приступи овом споразуму, уколико Мешовити комитет одобри 
њено приступање, у складу с условима и одредбама о којима се Стране договоре. 
Инструмент приступања се депонује код депозитара.   

2. У односу на државу која приступа, овај споразум ступа на снагу првог дана 
трећег месеца по депоновању њеног инструмента ратификације или након што 
постојеће Стране уговорнице одобре услове приступања, уколико се то догоди 
касније.   

Члан 43.

Повлачење и престанак важења 

1. Свака Страна може да се повуче из овог споразума путем писменог 
обавештења депозитару. Повлачење ступа на снагу шест месеци од датума 
пријема тог обавештења од стране депозитара.   

2. Уколико се Република Србија повуче, овај споразум престаје да важи онда 
када  њено повлачење ступи на снагу. 

3. Било која држава ЕФТА која се повуче из Конвенције о оснивању 
Европског удружења слободне трговине ће, ipso facto, истог дана када повлачење 
ступи на снагу, престати да буде Страна у овом споразуму. 

Члан 44.

Ступање на снагу 

1. Овај споразум подлеже ратификацији, прихватању или одобрењу у складу 
са уставним захтевима Страна. Инструменти ратификације, прихватања или 
одобрења депонују се код депозитара.  
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2. Овај споразум ступа на снагу 1. априла 2010. године у  односу на оне 
Стране које су  депоновале своје инструменте ратификације, прихватања или 
одобрења  код депозитара или га обавестиле о привременој примени, најмање два 
месеца пре тог датума, под условом да је Република Србија међу тим Странама.

3. У случају да овај споразум не ступи на снагу 1. априла 2010. године, он ће 
ступити на снагу првог дана трећег месеца након што Република Србија и најмање 
једна држава ЕФТА депонују своје инструменте ратификације, прихватања или 
одобрења код депозитара или га обавесте о привременој примени.

4. У односу на државу ЕФТА која депонује свој инструмент ратификације, 
прихватања или одобрења након што овај споразум ступи на снагу, он ће ступити 
на снагу првог дана трећег месеца по депоновању њеног инструмента 
ратификације, прихватања или одобрења.

5. Уколико то дозвољавају њене уставне одредбе, Република Србија или било 
која држава ЕФТА може привремено да примењује овај споразум до 
ратификације, прихватања или одобрења те Стране. О привременој примени овог 
споразума обавештава се депозитар. 

6. Овај споразум неће ступити на снагу или се привремено примењивати 
између Републике Србије и неке државе ЕФТА, уколико не ступи на снагу 
допунски споразум о трговини пољопривредним производима између Републике 
Србије и те државе ЕФТА, или се исти не примењује привремено у исто време. 
Овај споразум ће остати на снази између Републике Србије и те државе ЕФТА, све 
док је на снази допунски споразум  између њих.  

Члан 45.

Депозитар

Влада Норвешке врши дужност депозитара.
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У ПОТВРДУ ЧЕГА,  долепотписани овлашћени представници  потписали су 
овај споразум.

Сачињено у Женеви, 17. децембра 2009. године, у једном оригиналу. Депозитар  
прослеђује оверене примерке свим Странама. 

За Републику Србију За Исланд

........................................... ....................................................

За Кнежевину Лихтенштајн

...........................................

За Краљевину Норвешку

...........................................

За Швајцарску Конфедерацију

...........................................



- 471 -

АНЕКС I

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1(a)  ЧЛАНА 6.

ИЗУЗЕТИ ПРОИЗВОДИ
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АНЕКС I

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1(a) ЧЛАНА 6.

ИЗУЗЕТИ ПРОИЗВОДИ

Производи из табеле испод изузети су од примене у складу са ставом 1(а) 
члана 6. овог Споразума:  

Тарифна 
ознака

Наименовање
Изузети при 

увозу у :

35.01 Казеин, казеинати и остали деривати 
казеина; лепкови од казеина.

Норвешку 
Лихтенштајн/
Швајцарску

35.02 Албумини (укључујући концентрате од две 
или више беланчевина из сурутке, који 
садрже, по маси, више од 80% беланчевина 
из сурутке, рачунато на суву материју), 
албуминати и остали деривати албумина.

- Албумин из јаја:

3502.11 --  сушен Норвешку 
Лихтенштајн/
Швајцарску

3502.19 --  остало Норвешку 
Лихтенштајн/
Швајцарску

3502.20 - Албумин из млека, укључујући концентрате 
од две или више беланчевина из сурутке

Норвешку

3502.90 - Oстало Норвешку

35.05 Декстрини и остали модификовани скробови 
(на пример, прежелатинизовани или 
естерифи-ковани скробови); лепкови на бази 
скробова, или на бази декстрина или осталих 
модификованих скробова.

3505.10 - Декстрини и остали модификовани скробови Норвешку 
Лихтенштајн/
Швајцарску
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Тарифна 
ознака

Наименовање
Изузети при 

увозу у :

ex 3505.20 - Лепкови, за исхрану животиња Лихтенштајн/
Швајцарску

38.09 Средства за дораду, носачи боја за убрзање 
бојења или фиксирање материја за бојење и 
остали производи и препарати (на пример, 
средства за апретуру и нагризање), који се 
употребљавају у индустрији текстила, 
хартије, коже или сличним индустријама, на 
другом месту непоменути нити обухваћени.

ex 3809.10 - На бази скробних материја, за исхрану 
животиња

Лихтенштајн/
Швајцарску

38.23 Индустријске монокарбоксилне масне 
киселине; кисела уља од рафинације; 
индустријски масни алкохоли.

- Индустријске монокарбоксилне масне 
киселине; кисела уља од рафинације:

ex 3823.11 -- стеаринска киселина, за исхрану животиња Норвешку
Лихтенштајн/
Швајцарску

ex 3823.12 -- олеинска киселина, за исхрану животиња Норвешку
Лихтенштајн/
Швајцарску

ex 3823.13 -- масне киселине тал-уља, за исхрану 
животиња

Норвешку

ex 3823.19 -- остало, за исхрану животиња Норвешку
Лихтенштајн/
Швајцарску

ex 3823.70 - Индустријски масни алкохоли, за исхрану 
животиња

Норвешку

_______________
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АНЕКС II

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1(в) ЧЛАНА 6.

РИБА И ОСТАЛИ МОРСКИ ПРОИЗВОДИ
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АНЕКС II

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1(в) ЧЛАНА 6.

РИБА И ОСТАЛИ МОРСКИ ПРОИЗВОДИ

Члан 1.

Одредбе овог Споразума примењиваће се на рибе и остале морске 
производе из Табеле 1, осим ако је другачије наведено у овом Анексу. 

Табела 1

Глава Тарифна 
ознака

Наименовање

02.08 Остало месо и јестиви месни други кланични 
производи, свежи, расхлађени или смрзнути.

ex 0208.40 - Од китова, делфина и морских прасића (сисари 
реда Cetacea); од морских крава и дугонга (сисари 
реда Sirenia):

- -    од китова1

Глава 3 Рибе, љускари, мекушци и остали водени 
бескичмењаци.

05.11 Производи животињског порекла непоменути нити 
обухваћени на другом месту; мртве животиње из 
Глава 1 и 3, неупотребљиве за људску исхрану.

-   Остало:

0511.91 - - производи од риба или љускара, мекушаца или 
других водених бескичмењака; мртве животиње из 
Главе 3:

15.04 Масти и уља као и њихове фракције, од риба или 
морских сисара, пречишћени или непречишћени, 
али хемијски немодификовани.2

                                                            
1 Забрана увоза за производе од китова примењује се у Србији, Лихтенштајну и 

Швајцарској на основу Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље 
фауне и флоре (ЦИТЕС Конвенција)

2 Види фусноту 1.
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Глава Тарифна 
ознака

Наименовање

15.16 Масти и уља животињског или биљног порекла и 
њихове фракције, делимично или потпуно 
хидрогенизовани, интерестерификовани, 
реестерификовани или елаидинизовани, 
рафинисани или нерафинисани, али даље 
неприпремљени.

ex 1516.10 - Животињске масти и уља и њихове фракције:

- - у потпуности добијени од риба или морских 
сисара 3

16.03 Екстракти и сокови од меса, риба, или љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичмењака.

ex 1603.00 - Екстракти и сокови од меса, риба, или љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичмењака:4

16.04 Припремљена или конзервисана риба; кавијар и 
замене кавијара припремљени од рибљих јаја.

16.05 Љускари, мекушци и остали водени 
бескичмењаци, припремљени или конзервисани.

23.01 Брашно, прах и пелете, од меса или месних 
отпадака, од рибе или од љускара, мекушаца или
осталих водених бескичмењака, неподобних за 
људску исхрану; чварци.

ex 2301.10 - Брашно, прах и пелете, од меса или месних 
отпадака; чварци:

- - од китова 5

2301.20 - Брашно, прах и пелете, од рибе или љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичмењака

23.09 Препарати који се употребљавају за исхрану 
животиња.

ex 2309.90 - Остало:

- - рибљи раствори

                                                            
3 Види фусноту 1.
4 Види фусноту 1.
5 Види фусноту 1.
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Члан 2.

Царине и дажбине једнаког дејства као царине, на увоз и извоз за 
производе наведене у Табели 1 пореклом из Србије или држава ЕФТА биће 
укинуте даном ступања на снагу овог Споразума, осим ако је другачије наведено у 
чл. 1. и 2. овог Анекса.

Члан 3.

Швајцарска, укључујући Лихтенштајн, може задржати царине на увоз  
рибе и осталих морских производа пореклом из Србије наведених у Табели 2.

Табела 2

Тарифна ознака Наименовање

ex 0511.91

ex 15.04 и ex 1516.10

ex 2301.10 и ex 2301.20

ex 2309.90

Храна за исхрану животиња 

Масти и уља за људску исхрану 

Храна за исхрану животиња 

Храна за исхрану животиња  

Члан 4.

Србија ће снижавати царинске стопе и дажбине једнаког дејства као 
царине, на увоз производа пореклом из држава ЕФТА у складу са предвиђеном 
динамиком из Табеле 3.

Табела 3

Тарифна 
ознака

Наименовање 2010 2011 2012 2013
2014 и 

наредних 
година

0301 Рибе, живе:
− Остале рибе, живе:

0301 91 − − пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и 
Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 90 − − − остале 22.5 18 12 6 0
0301 92 00 − − јегуље (Anguilla spp.) 7.5 6 4 2 0
0301 93 00 − − шаран 25.5 24 22.5 19.5 18
0301 99 − − остале

− − − слатководне рибе:
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Тарифна 
ознака

Наименовање 2010 2011 2012 2013
2014 и 

наредних 
година

0301 99 11 − − − − лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchusgorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), 
лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски  
(младица) (Hucho hucho)

7.5 6 4 2 0

0301 99 19 − − − − остале 7.5 6 4 2 0
0302 Рибе, свеже или расхлађене, осим рибљих 

филета и осталог рибљег меса из тар. броја 0304:
− Салмониде, осим џигерице и икре:

0302 11 − − пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache и 
Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 10 − − − врсте Oncorhynchus apache или 
Oncorhynchus chrysogaster врсте Oncorhynchus 
apache или Oncorhynchus chrysogaster

22.5 18 12 6 0

0302 11 20 − − − врсте Oncorhynchus mykiss, са главама и 
шкргама, без утробе, појединачне тежине преко 
1,2 kg, или без глава, шкрга и утробе, 
појединачне тежине преко 1 kg

22.5 18 12 6 0

0302 11 80 − − − остале 22.5 18 12 6 0
0302 19 00 − − остале 7.5 6 4 2 0

− Туне или туњеви (рода Thunnus), труп 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), осим џигерице 
и икре:

0302 33 − − труп (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
0302 33 90 − − − остали 7.5 6 4 2 0

− Остала риба, осим џигерице и икре:
0302 69 − − остала:

− − − слатководна риба:
0302 69 11 − − − − шаран 7.5 6 4 2 0
0302 69 19 − − − − остала 7.5 6 4 2 0
0302 70 00 − Џигерице и икре 7.5 6 4 2 0
0303 Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог 

рибљег меса из  тар. броја 0304:
− Остале салмониде, осим џигерице и икре:

0303 21 − − пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus)

22.5 18 12 6 0

0303 29 00 − − остале 7.5 6 4 2 0
− Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglassidae, Soleidae, Scophthalmidae и 
Citharidae), осим џигерице и икре:

0303 39 − − остале 7.5 6 4 2 0
− Туне или туњеви (рода Thunnus), труп 
(Euthynnus Katsuwonus) pelamis), осим џигерице 
и икре:

0303 43 − − труп 7.5 6 4 2 0
0303 49 − − остале 7.5 6 4 2 0

− Сабљарка (Xiphias gladius) и патагонијски 
зубан(Dissostichus spp.),oсим џигерице и икре:

0303 61 00 − − сабљарка (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0303 62 00 − − патагонијски зубан (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0

− Остала риба, осим џигерице и икре:
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Тарифна 
ознака

Наименовање 2010 2011 2012 2013
2014 и 

наредних 
година

0303 74 − − скуше (Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber  japonicus)

7.5 6 4 2 0

0303 79 − − остале 7.5 6 4 2 0
0303 80 − Џигерице и икра 7.5 6 4 2 0
0304 Рибљи филети и остало рибље месо (немлевено 

или млевено), свеже, расхлађено или смрзнуто:
− Свеже или расхлађено:

0304 11 − − сабљарка (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0304 12 − − патагонијски зубан (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0
0304 19 − − остало:

− − − филети:
− − − − од слатководних риба:

0304 19 13 − − − − − од лососа пацифичког (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou и 
Oncorhynchusrhodurus), лососа атлантског (Salmo 
salar) и лососа дунавског  (младице) (Hucho 
hucho)

7.5 6 4 2 0

− − − − − од пастрмке врста Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchusgilae:

0304 19 15 − − − − − − од врсте Oncorhynchus mykiss 
појединачне тежине преко 400 g

7.5 6 4 2 0

0304 19 17 − − − − − − остало 7.5 6 4 2 0
0304 19 19 − − − − − од осталих слатководних риба 7.5 6 4 2 0

− − − − остали:
0304 19 31 − − − − − од бакалара (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) и од риба врсте Boreogadus 
saida

7.5 6 4 2 0

0304 19 33 − − − − − од бакалара (Pollachius virens) 7.5 6 4 2 0
0304 19 35 − − − − − од црвене рибе (Sebastes spp.) 7.5 6 4 2 0

− − − остало рибље месо (млевено или 
немлевено):

0304 19 91 − − − − од слатководних риба 7.5 6 4 2 0
− − − − остало:

0304 19 97 − − − − − пераја од харинге 7.5 6 4 2 0
0304 19 99 − − − − − остало 7.5 6 4 2 0

− Смрзнути филети:
0304 21 00 − − од сабљарке (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0304 22 00 − − од патагонијског зубана (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0
0304 29 − − остало 7.5 6 4 2 0

− Остало:
0304 91 00 − − од сабљарке (Xiphias gladius) 7.5 6 4 2 0
0304 92 00 − − од патагонијског зубана (Dissostichus spp.) 7.5 6 4 2 0
0304 99 − − остало 7.5 6 4 2 0
0305 Риба, сушена, сољена или у саламури; димљена 

риба, укључујући и куване рибе пре или у току 
процеса димљења; прах, брашно и пелети од 
рибе, подобни за људску исхрану

7.5 6 4 2 0
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Тарифна 
ознака

Наименовање 2010 2011 2012 2013
2014 и 

наредних 
година

0306 Љускари, са љуштуром или без љуштуре, живи, 
свежи, расхлађени, смрзнути, осушени, 
посољени или у саламури; љускари у љуштури, 
кувани у пари или кувани у води, расхлађени, 
смрзнути, осушени, сољени или у саламури; 
прах, брашно и пелети од љускара, подобни за 
људску исхрану: брашно и пелети од љускара, 
подобни за људску исхрану:
− Смрзнути:

0306 13 − − шкампи и козице 7.5 6 4 2 0
0306 14 − − ракови 7.5 6 4 2 0
0306 19 − − остало, укључујући прах, брашно и пелете од 

љускара, подобно за људску исхрану
7.5 6 4 2 0

− Несмрзнути:
0306 23 − − шкампи и козице  7.5 6 4 2 0
0306 24 − − ракови 7.5 6 4 2 0
0306 29 − − остало, укључујући прах, брашно и пелете од 

љускара,   подобно за људску исхрану
7.5 6 4 2 0

0307 Мекушци, са љуштуром или без љуштуре, живи, 
свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени 
или у саламури; водени бескичмењаци осим 
љускара и мекушаца, живи, свежи, расхлађени, 
смрзнути, сушени, сољени или у саламури; прах, 
брашно и пелети од водених бескичмењака, осим 
љускара, подобни за људску исхрану:
− Дагње (Mytilus spp., Perna spp.):

0307 31 − − живе, свеже или расхлађене 11.3 9 6 3 0
0307 39 − − остале: 11.3 9 6 3 0

− Сипе (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 
Sepiola spp.) и лигње (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307 41 − − живе, свеже или расхлађене 7.5 6 4 2 0
0307 49 − − остале 7.5 6 4 2 0

− Хоботнице (Octopus spp.):
0307 51 00 − − живе, свеже или расхлађене  7.5 6 4 2 0
0307 59 − − остале 7.5 6 4 2 0
0307 60 00 − Пужеви, осим морских пужева 7.5 6 4 2 0

− Остало, укључујући прах, брашно и пелете од 
водених бескичмењака осим љускара, подобне за 
људску исхрану:

0307 91 00 − − живи, свежи или расхлађени 7.5 6 4 2 0
0307 99 − − остало 7.5 6 4 2 0
1604 Припремљена или конзервисана риба; кавијар и 

замене кавијара
- Риба цела, у комадима, али немлевена:

1604 11 00 - - лосос 11.3 9 6 3 0
1604 12 - - харинге 7.5 6 4 2 0
1604 13 - - срделе, сардинеле и папалине 11.3 9 6 3 0
1604 14 - - туне, трупови и паламиде (Sarda spp.) 7.5 6 4 2 0
1604 15 - - скуше 11.3 9 6 3 0
1604 16 00 - - инћуни (бргљуни) 7.5 6 4 2 0
1604 19 - - остало 11.3 9 6 3 0
1604 20 -  Остала припремљена или конзервисана риба 7.5 6 4 2 0
1604 30 - Кавијар и замене кавијара 7.5 6 4 2 0
1605 Љускари, мекушци и остали водени 

бескичмењаци, припремљени или конзервисани
7.5 6 4 2 0
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Тарифна 
ознака

Наименовање 2010 2011 2012 2013
2014 и 

наредних 
година

2301 Брашно, прах и пелете, од меса или месних 
отпадака, од рибе или од љускара, мекушаца или 
осталих водених бескичмењака, неподобних за 
људску исхрану; чварци:

2301 20 00 - Брашно, прах и пелете, од рибе или љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичмењака

0 0 0 0 0

_______________
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АНЕКС III

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1 ЧЛАНА 8

СНИЖАВАЊЕ ЦАРИНА
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АНЕКС III

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1 ЧЛАНА 8

СНИЖАВАЊЕ ЦАРИНА

Након ступања на снагу овог Споразума, Србија ће укинути све царине, и 
дажбине једнаког дејства као царине, на увоз осим ако је другачије одређено у 
табелама овог Анекса. 

_______________



- 484 -

ТАБЕЛА А

АНЕКС III

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом:

(a) даном ступања на снагу Споразума царинске стопе ће се снизити на 40% 
основне царине,

(б) 1. јануара 2011. године, укинуће се преостале царинске стопе. 

Тарифна 
ознака

Наименовање

2501 00 Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чист натријум-хлорид, 
укључујући у воденом раствору или са додатком антиагломерационих 
средстава или средстава за бољу флуидност; морска вода
- Обична со (укључујући со за јело и денатурисану со) и хемијски чист 
натријум-хлорид, укључујући у воденом раствору или са додатком 
антиагломерационих средстава или средстава за бољу флуидност:
- - остало:
- - - остало:

2501 00 91 - - - - со намењена за људску исхрану
2501 00 99 - - - - остало

2515 Мермер, травертин, екосин и остали кречњачки камен за споменике или 
грађевинарство, привидне специфичне масе 2,5 или веће, и алабастер 
укључујући и грубо тесане или сечене тестером или на други начин, у блокове 
или плоче квадратног или правоугаоног облика

2517 Облуци, шљунак, ломљени или дробљени камен, који се обично употребљавају 
као агрегати за бетон, за насипање друмова или железничких пруга или за 
друга насипања, крупни белуци, укључујући и термички обрађиване; макадам 
од згуре, шљаке и сличних индустријских отпадака, укључујући и мешане са 
материјалима из првог дела овог тарифног броја; термакадам; грануле, 
одломци и прах од камена из тар. бр. 2515 или 2516, укључујући термички 
обрађене

2521 00 00 Кречњачки камен који се употребљава као топитељ; кречњачки камен, који се 
употребљава за производњу креча и цемента

2522 Креч негашен, гашени креч и хидраулични креч, осим калцијум оксида и 
хидроксида из тар. броја 2825:

2522 20 00 - Креч гашен
2522 30 00 - Хидраулични креч
2523 Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни цемент 

и слични хидраулични цементи укључујући обојене и у облику клинкера:
2529 Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелин сијенит и флуорит:
2529 10 00 - Фелдспат
2702 Мрки угаљ (лигнит), агломерисан или неагломерисан, осим гагата
2703 00 00 Тресет (укључујући тресетну сламу), неагломерисан или агломерисан
2711 Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници:

- Течни:
2711 12 - - Пропан:

- - - пропан чистоће не мање од 99%:
2711 12 11 - - - - за погонско гориво или за грејање

- - - остало:
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Тарифна 
ознака

Наименовање

- - - - за остале сврхе:
2711 12 94 - - - - - чистоће преко 90%, али мање од 99%
2711 12 97 - - - - - остало
2711 14 00 - - етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
2801 Флуор, хлор, бром и јод:
2801 10 00 - Хлор
2802 00 00 Сумпор, сублимисан или таложен; колоидни сумпор
2804 Водоник, ретки гасови и остали неметали:

- Ретки гасови:
2804 21 00 - - аргон
2804 29 - - остали
2804 30 00 - Азот
2804 40 00 - Кисеоник
2806 Хлороводоник (хлороводонична киселина); хлоросулфонска киселина:
2806 10 00 - Хлороводоник (хлороводонична киселина)
2807 00 Сумпорна киселина; олеум
2808 00 00 Азотна киселина; сулфоазотне киселине
2809 Дифосфор пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорне киселине, хемијски 

одређене или неодређене:
2809 10 00 - Дифосфор пентоксид
2811 Остале неорганске киселине и остала неорганска кисеонична једињења 

неметала:
- Остале неорганске киселине:

2811 19 - - Остале:
2811 19 10 - - - бромоводоник (бромоводонична киселина)

- Остала неорганска кисеонична једињења неметала:
2811 21 00 - - Угљен диоксид
2811 29 - - Остала:
2812 Халогениди и оксихалогениди неметала:
2812 90 00 - Остало
2814 Амонијак, безводни или у воденом раствору:
2816 Магнезијум хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и пероксиди 

стронцијума или баријума:
2816 10 00 - Хидроксид и пероксид магнезијума
2817 00 00 Цинк оксид; цинк пероксид
2818 Вештачки корунд, хемијски одређен или неодређен; алуминијум оксид; 

алуминијум хидроксид:
2818 30 00 - Алуминијум хидроксид
2820 Оксиди мангана:
2825 Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале неорганске базе; 

остали оксиди, хидроксиди и пероксиди метала:
2825 50 00 - Оксиди и хидроксиди бакра
2825 80 00 - Оксиди антимона
2826 Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли 

флуора:
2826 90 - Остали:
2826 90 80 - - остало
ex 2826 90 80 - - - флуоросиликати натријума и калијума
2827 Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; јодиди и 

оксијодиди:
2827 10 00 - Амонијум хлорид
2827 20 00 - Калцијум хлорид
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- Остали хлориди:
2827 35 00 - - никла
2827 39 - - остали:
2827 39 10 - - - калаја
2827 39 20 - - - гвожђа
2827 39 30 - - - кобалта
2827 39 85 - - - остали:
ex 2827 39 85 - - - - цинка

- Оксихлориди и хидроксихлориди:
2827 41 00 - - бакра
2827 49 - - остали
2827 60 00 - Јодиди и оксијодиди
2828 Хипохлорити; комерцијални калцијум хипохлорит; хлорити; хипобромити:
2828 90 00 - Остало
2829 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:

- Хлорати:
2829 19 00 - - остали
2829 90 - Остало:
2829 90 10 - - перхлорати
2829 90 80 - - остало
2830 Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени:
2830 90 - Остало:
2830 90 11 - - сулфиди калцијума, антимона или гвожђа
2830 90 85 - - остало
ex 2830 90 85 - - - Осим цинк – сулфида и кадмијум - сулфида
2831 Дитионити и сулфоксилати:
2831 90 00 - Остало
2832 Сулфити; тиосулфати:
2832 10 00 - Натријум сулфити
2832 20 00 - Остали сулфити
2833 Сулфати; стипсе; пероксосулфати (персулфати):

- Натријум сулфати:
2833 19 00 - - остали

- Остали сулфати:
2833 21 00 - - магнезијума
2833 25 00 - - бакра
2833 29 - - остали:
2833 29 20 - - - кадмијума; хрома; цинка
2833 29 60 - - - олова
2833 29 80
ex 2833 29 80

- - - остало:
- - - - осим гвожђа

2833 30 00 - Стипсе
2833 40 00 - Пероксосулфати (персулфати)
2834 Нитрити; нитрати:
2834 10 00 - Нитрити

- Нитрити:
2834 29 - - остали:
2835 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, 

хемијски одређени или неодређени:
- Фосфати:

2835 22 00 - - моно- или динатријума
2835 24 00 - - калијума
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2835 25 00 - - калцијум хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат):
2835 26 00 - - остали фосфати калцијума
2835 29 - - остали

- Полифосфати:
2835 31 00 - - натријум трифосфат (натријум триполифосфат)
2835 39 00 - - остали
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални Амонијум 

карбонат који садржи амонијум карбамат:
2836 40 00 - Калијум карбонати
2836 50 00 - Калцијум карбонат

- Остало:
2836 99 - - остало:

- - - карбонати:
2836 99 17 - - - - остало:
ex 2836 99 17 - - - - - комерцијални амонијум карбонат и остали амонијум карбонати
ex 2836 99 17 - - - - - олово карбонати
2839 Силикати; комерцијални силикати алкалних метала:

- Натријума:
2839 11 00 - - натријум метасиликати
2839 19 00 - - остали
2841 Окси или перокси соли киселина метала:

- Манганити, манганати и перманганати:
2841 61 00 - - калијум перманганат
2841 69 00 - - остало
2842 Остале соли неорганских киселина или пероксокиселина (укључујући 

алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене), осим азида:
2842 10 00 - Двоструки или комплексни силикати, укључујући алуминосиликате, хемијски 

одређене или неодређене
2842 90 - Остали:
2842 90 10 - - соли, двојне или комплексне соли селенових и телурових киселина
2843 Племенити метали у колоидном стању; неорганска и органска једињења 

племенитих метала, хемијски одређена или неодређена; амалгами племенитих 
метала

2849 Карбиди, хемијски одређени или неодређени:
2849 90 - Остали:
2849 90 30 - - волфрама
2853 00 Остала неорганска једињења (укључујући дестилисану или електро-

проводљиву воду и воду сличне чистоће); течни ваздух (са издвојеним или 
неиздвојеним ретким-инертним гасовима); компримовани ваздух; амалгами, 
осим амалгама племенитих метала:

2853 00 10 - Дестилисана и електропроводљива вода и вода сличне чистоће
2853 00 30 -Течни ваздух (са издвојеним или неиздвојеним ретким-инертним гасовима); 

компримовани ваздух
2903 Халогени деривати угљоводоника:

- Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника:
2903 13 00 - - хлороформ (трихлорометан)
2909 Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, пероксиди алкохола, 

пероксиди етара, пероксиди кетона (хемијски одређени или неодређени) и
њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

2909 50 00 - Етар-феноли, етар-алкохол-феноли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо-деривати:

ех 2909 50 00 - - осим гвалакол и гвајакол- сулфонат калијума
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2910 Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епоксиетри, са трочланим 
прстеном, њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:

2910 40 00 - дилдрин (ISO,INN)
2910 90 00 - Остало
2912 Алдехиди, са или без других кисеоничних функција; циклични полимери 

алдехида; параформалдехид:
- Ациклични алдехиди без других кисеоничних функција:

2912 11 00 - - метанал (формалдехид)
2915 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди, 

халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо-деривати:
- Сирћетна киселина и њене соли; анхидрид сирћетне киселине:

2915 29 00 - - остало
2917 Поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и 

перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
2917 20 00 - Цикланске, цикленске и циклотерпенске поликарбонске 
2918 Карбонске киселине са додатном кисеоничном функцијом и њихови 

анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, 
нитро- или нитрозо-деривати:
- Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али без друге кисеоничне 
функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди,перкиселине и њихови 
деривати:

2918 14 00 - - лимунска киселина
2930 Органско-сумпорна једињења:
2930 30 00 - Тиурам моно-, ди- или тетра-сулфиди
3004 Лекови (изузев производа из тар. броја 3002, 3005 или 3006), који се састоје од 

помешаних или непомешаних производа за терапеутску или профилактичку 
употребу, припремљени у одмерене дозе (укључујући и оне за примењивање 
преко коже) или у облике или паковања за продају на мало:

3004 90 - Остало:
- - припремљени у облике или паковања за продају на мало:

3004 90 19 - - - остало
3102 Азотна ђубрива, минерална или хемијска:
3102 10 - Уреа, у воденом раствору или не:

- Амонијум сулфат; двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум 
нитрата:

3102 29 00 - - остало
3102 30 - Амонијум нитрат, у воденом раствору или не:
3102 40 - Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим 

неорганским неђубривим материјама
3102 90 00 - Остала, укључујући мешавине које нису   наведене у претходним тар. 

подбројевима
ex 3102 90 00 - - осим калцијум цијанамид
3105 Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента 

азот, фосфор и калијум; остала ђубрива; или производи из ове Главе у облику 
таблета или сличним облицима у паковањима бруто масе не преко 10 kg:

3105 20 - Минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, 
фосфор и калијум

3202 Синтетичке органске материје за штављење; неорганске материје за 
штављење; препарати за штављење, без обзира на то да ли садрже природне 
материје за штављење; ензимски препарати за предштаву:

3202 90 00 - Остало
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3205 00 00 Лак боје; препарати наведени у Напомени 3. уз ову Главу на бази лак боја
3206 Остале материје за бојење; препарати наведени у Напомени 3. уз ову Главу, 

осим оних из тар. бројева 3203, 3204 или 3205; неоргански производи који се 
употребљавају као луминофори, хемијски одређени или неодређени:
- Пигменти и препарати на бази титан диоксида:

3206 19 00 - - остали
3206 20 00 - Пигменти и препарати на бази једињења хрома

- Остале материје за бојење и остали препарати:
3206 49 - - остало:
3206 49 30 - - - пигменти и препарати на бази једињења кадмијума
3208 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази синтетичких полимера 

или хемијски модификованих природних полимера, диспергованих или 
растворених у неводеном медијуму; раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову 
Главу:

3208 90 - Остало:
- - раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу:

3208 90 13 - - - кополимер од p-крезола и дивинилбензена у облику раствора у N,N-
диметилацетамиду, који садржи, по маси, 48% или више полимера

3210 00 Остале боје и премази (укључујући емајле, лакове и водене пигменте); 
пигменти припремљени у води који се користе за дораду коже:

3212 Пигменти (укључујући метални прах и љуспице) дисперговани у неводеном 
медијуму, у облику течности или пасте, који се употребљавају у производњи 
боја (укључујући емајле); фолије за штампање; боје и остале материје за 
бојење, припремљени у облицима или паковањима за продају на мало:

3212 90 - Остало:
- - пигменти (укључујући метални прах и љуспице) дисперговани у неводеном 
медијуму, у облику течности или пасте, који се употребљавају за производњу 
боја (укључујући емајле):

3212 90 31 - - - на бази алуминијума у праху
3212 90 38 - - - остало
3212 90 90 - - боје и остале материје за бојење, припремљене у облицима или паковањима 

за продају на мало
3214 Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, масе за заптивање и 

остали китови; пунила за молерско - фарбарске радове; неватростални 
препарати за површинску обраду фасада, унутрашњих зидова, подова, 
таваница или слично

3506 Припремљени лепкови и остала припремљена средства за лепљење, на другом 
месту непоменута нити обухваћена; производи подесни за употребу као 
лепкови или средства за лепљење, припремљени за продају на мало као 
лепкови или средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg:
- Остало:

3506 91 00 - - средства за лепљење на бази полимера из тар. бројева 3901 до 3913 или на 
бази каучука

3601 00 00 Барут
3602 00 00 Припремљени експлозиви, осим барута
3603 00 Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; ударне или детонирајуће 

каписле; упаљачи; електрични детонатори
3605 00 00 Шибице, осим пиротехничких производа из тар. броја 3604
3606 Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; производи од 

запаљивих материјала наведених у Напомени 2. уз ову Главу:
3606 90 - Остало:
3606 90 10 - - фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима
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3802 Активни угаљ; активни природни минерални производи; животињско црнило, 
укључујући употребљено животињско црнило:

3802 10 00 - Активни угаљ
3806 Колофонијум и смолне киселине и њихови деривати; пинолин и 

колофонијумска уља; течне смоле:
3806 20 00 - Соли колофонијума и смолних киселина или деривата 
3807 00 Катран од дрвета; уља од катрана од дрвета; креозот од дрвета; нафта од 

дрвета; биљна смола; пиварска смола и слични препарати на бази 
колофонијума, смолних киселина или биљних смола

3810 Препарати за нагризање металних површина; топитељи и други помоћни 
препарати за меко или тврдо лемљење или заваривање; прашкови и пасте за 
меко и тврдо лемљење или заваривање, који се састоје од метала и других 
материјала; препарати који се употребљавају као језгра или облоге за 
електроде или шипке за заваривање:

3810 90 - Остало:
3810 90 90 - - остало
3817 00 Мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини, осим оних из тар. броја 

2707 или 2902:
3817 00 50 - Линеарни алкилбензол
3819 00 00 Течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене течности за 

хидрауличну трансмисију, које не садрже или садрже мање од 70% по маси 
уља од нафте или уља добијена од битуменозних минерала

3820 00 00 Препарати против смрзавања и припремљене течности за одлеђивање
3824 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра; хемијски 

производи и препарати хемијске или сродних индустрија (укључујући и оне 
који се састоје од мешавина природних производа), на другом месту 
непоменути нити обухваћени:

3824 30 00 - Неагломерисани карбиди метала, међусобно помешани или помешани са
металним везивима

3824 40 00 - Припремљени адитиви за цементе, малтере или бетоне
3824 50 - Неватростални малтери и бетони
3824 90 - Остало:
3824 90 40 - - сложени неоргански растварачи и разређивачи за премазе и сличне 

производе
- - остало:
- - - производи и препарати за фармацеутску или хируршку употребу:

3824 90 61 - - - - међупроизводи у процесу производње антибиотика, добијени 
ферментацијом “Streptomyces tenebrarius”, осушен или неосушен, за употребу у 
производњи лекова за хуману медицину из тар. броја 3004

3824 90 64 - - - - остало
3901 Полимери етилена у примарним облицима:
3901 10 - Полиетилен, специфичне густине мање од 0,94:
3901 10 90 - - остало
3916 Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке,штапови и 

профилни облици од пластичних маса, површински обрађени или необрађени 
али друкчије необрађивани:

3916 20 - Од полимера винил хлорида:
3916 20 10 - - од поли (винил хлорида)
3916 90 - Од осталих пластичних маса:
3916 90 90 - - остало
3917 Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, прирубнице) од 

пластичних маса:
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3917 10 - Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе) од очврснутих 
беланчевина или целулозних материјала:

3917 10 10 - - од очврснутих беланчевина
- Остале цеви и црева:

3917 31 00 - - флексибилне цеви и црева, које могу поднети притисак од најмање 27,6 
MPa:

ex 3917 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове 
3917 32 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са  другим материјалима, без 

прибора:
- - - остало:

3917 32 91 - - - - вештачка црева за кобасице
3917 40 00 - Прибор:
ex 3917 40 00 - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
3919 Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични облици 

од пластичних маса, укључујући и оне у ролнама:
3920 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса, које нису 

ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани, без подлоге или који нису 
комбиновани са другим материјалима:

3920 10 - Од полимера етилена:
- - дебљине не преко 0,125 mm:
- - - од полимера етилена специфичне густине:
- - - - мање од 0,94:

3920 10 23 - - - - - полиетиленски филм, дебљине 20 микрометара или веће,али не преко 40 
микрометара, за производњу фото-отпорних филмова, који се користе за 
израду полупроводничких или штампаних кола
- - - - - остало:
- - - - - - нештампани:

3920 10 24 - - - - - - - растегљив (стреч) филм
3920 10 26 - - - - - - - остало
3920 10 27 - - - - - - штампани
3920 10 28 - - - - 0,94 или веће
3920 10 40 - - - остало

- - дебљине преко 0,125 mm:
3920 10 89 - - - остало
3920 20 - Од полимера пропилена:
3920 30 00 - Од полимера стирола

- Од полимера винил хлорида:
3920 43 - - који садрже, по маси, 6% и више пластификатора
3920 49 - - остали

- Од акрилних полимера:
3920 51 00 - - од поли (метил метакрилата)
3920 59 - - остало

- Од поликарбоната, алкидних смола, полиалил естара или других полиестара:
3920 61 00 - - од поликарбоната
3920 62 - - од поли(етилен терефталата)
3920 63 00 - - од незасићених полиестара
3920 69 00 - - од осталих полиестара

- Од целулозе или њених хемијских деривата:
3920 71 - - од регенерисане целулозе:
3920 71 10 - - - листови, филмови или траке, савијене или несавијене, дебљине мање од 

0,75 mm:
ex 3920 71 10 - - - - осим за дијализаторе
3920 71 90 - - - остало
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3920 73 - - од целулозног ацетата:
3920 73 50 - - - листови, филмови или траке, савијени или не, дебљине мање од 0,75 mm
3920 73 90 - - - остало
3920 79 - - од осталих деривата целулозе
3920 79 90 - - - Остало

- Од осталих пластичних маса:
3920 92 00 - - од полиамида
3920 93 00 - - од амино-смола
3920 94 00 - - од фенолних смола
3920 99 - - од осталих пластичних маса:

- - - од производа полимеризације добијених кондензацијом или премештањем 
група, хемијски модификованих или  немодификованих:

3920 99 21 - - - - листови и траке од полиимида, непревучени, или превучени или само 
покривени пластичном масом

3920 99 28 - - - - остало
- - - од производа адиционе полимеризације:

3920 99 55 - - - - биаксијално усмерен филм од поли(винил-алкохола), који садржи по 
маси 97% или више поли(винил-алкохола), непревучени, дебљине не преко 1 
mm

3920 99 59 - - - - остало
3920 99 90 - - - остало
3921 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса:
3921 90 - Остало
4002 Синтетички каучук и фактис добијени из уља, у примарним облицима, или у 

облику плоча, листова или трака; мешавине било ког производа из тар. броја 
4001 са било којим производом из овог тар. броја, у примарним облицима или 
у облику плоча, листова или трака:
- Стирен-бутадиен каучук (SBR); карбоксиловани стирен-бутадиен каучук 
(XSBR):

4002 19 - - остало
4005 Мешавине каучука, невулканизоване, у примарним облицима или у облику 

плоча, листова или трака:
- Остало:

4005 99 00 - - остало
4007 00 00 Нити и коноп (корд) од вулканизованог каучука (гуме)
4008 Плоче, листови, траке, шипке и профили од гуме, осим од тврде гуме:

- Од целуларне (ћелијасте, пенасте) гуме:
4008 11 00 - - плоче, листови и траке
4008 19 00 - - остало

- Од нецелуларне гуме:
4008 29 00 - - остало
ex 4008 29 00 - - - осим за цивилне ваздухоплове
4010 Траке или ремење од гуме за транспортне или трансмисионе сврхе:

- Траке и ремење за транспортне сврхе:
4010 11 00 - - ојачани само металом
4011 Нове спољне пнеуматске гуме:
4011 20 - За аутобусе или камионе:
4011 20 10 - - са индексом оптерећења не преко 121:
ex 4011 20 10 - - - димензија наплатка не преко 61 cm

- Остале, са стреластом или сличном шаром:
4011 61 00 - - врста које се користе за пољопривредна или шумска возила и машине
4011 62 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским манипулативним 

возилима и машинама, димензије наплатка не преко 61 cm
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4011 63 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским манипулативним 
возилима и машинама, димензије наплатка преко 61 cm
- Остале:

4011 92 00 - - врста које се користе за пољопривредна или шумска возила и машине
4011 93 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским манипулативним 

возилима и машинама, димензије наплатка не преко 61 cm
4011 94 00 - - врста које се користе на грађевинским или индустријским манипулативним 

возилима и машинама, димензије наплатка преко 61 cm
4205 00 Остали производи од коже или од вештачке коже:

- врста које се употребљавају у машинама или механичким уређајима или за 
остале техничке употребе :

4205 00 11 - - транспортни или трансмисиони каишеви или погонско ремење
4205 00 19 - - oстало
4206 00 00 Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута) цревних поткожица, 

бешике или од тетива:
ex 4206 00 00 - осим кетгута
4411 Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане 

или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима:
- Остале:

4411 94 - - густине не преко 0,5 g/cm3:
4411 94 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 94 10 - - - - густине не преко 0,35 g/cm3 

4411 94 90 - - - остале
ex 4411 94 90 - - - - густине не преко 0,35 g/cm3

4412 Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи од дрвета:
- Остале шпер плоче, које се састоје само од фурнирских листова од дрвета 
(осим од бамбуса), чије су појединачне дебљине не преко 6 mm:

4412 31 - - са најмање једним спољним слојем од тропског дрвета наведеног у 
напомени 1. за тарифне подбројеве уз ову главу:

4412 31 10 - - - од acajou d'Afrique, тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti, limba, 
mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rosa, sapelli, sipo, virola и бели lauan
- Остало:

4412 94 - - панел плоче, слојевите плоче од дрвета и друге вишеслојне дрвене плоче:
4412 94 10 - - - који садржи најмање један спољни слој од нечетинарског дрвета 
ex 4412 94 10 - - - - осим који садрже најмање један слој од иверице
4412 99 - - остале:
4412 99 70 - - - остале
4413 00 00 Згуснуто (сабијено) дрво у облику блокова, плоча, трака или профила
4416 00 00 Бурад, бачве, каце, чаброви и други бачварски производи и њихови делови, од 

дрвета, укључујући и дуге
4419 00 Стоно и кухињско посуђе од дрвета
4420 Маркетерија и интарзија од дрвета; ковчежићи и кутије за накит, за прибор за 

јело и слични производи од дрвета; статуете и други украси од дрвета; 
производи од дрвета за унутрашње опремање који се не сврставају у Главу 94

4602 Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике, од 
материјала за плетарство или од производа који се сврставају у тар. број 4601; 
производи од луфе:
- Од биљних материјала:

4602 11 00 - - од бамбуса
ex 4602 11 00 - - - осим омота од сламе за боце или корпарских, плетарских и сличних 

производа, израђених директно у облике од материјала за плетарство
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4602 12 00 - - од ратана
ex 4602 12 00 - - - осим омота од сламе за боце или корпарских, плетарских и сличних 

производа, израђених директно у облике од материјала за плетарство
4602 19 - - остало:

- - - остало:
4602 19 99 - - - - остало
4602 90 00 - Остало
4802 Непремазана хартија и картон, који се употребљавају за писање, штампање или 

остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за бушене 
картице и траке у ролнама или правоугаоним (укључујући четвртастим) 
листовима, било које величине, осим хартије из тар. броја 4801 или 4803; 
ручно израђена хартија и картон:
- Остала хартија и картон, без садржаја влакана добијених механичким или 
хемијско - механичким поступком или са садржајем тих влакана не више од 
10% по маси од укупног садржаја влакана:

4802 55 - - масе 40 g/m2  или веће, али не преко 150 g/m2, у ролнама
- Остала хартија и картон, од којих више од 10% по маси од укупног садржаја 
влакана чине влакна добијена механичким или хемијско - механичким 
поступком:

4802 61 - - у ролнама
4802 61 15 - - - масе мање од 72 g/m2 и где више од 50% масе од укупне садржине влакана 

се састоји од влакана добијених механичким поступком
ex 4802 61 15 - - - - осим подлоге од хартије за карбон хартију
4802 61 80 - - - Остало
4802 62 00 - - у листовима са једном страном не преко 435 mm а другом страном не преко 

297 mm, у непресавијеном стању
еx 4802 62 00 - - - осим подлога од хартије за карбон хартију
4802 69 00 - - остала
еx 4802 69 00 - - - осим подлога од хартије за карбон хартију
4804 Крафт хартија и картон непремазани, у ролнама или листовима осим оних из 

тар. броја 4802 или 4803
- Остала крафт хартија и картон, масе 225 g/m2 или веће:

4804 59 - - остало
4805 Остала непремазана хартија и картон, у ролнама или листовима, даље 

необрађивана, осим као што је наведено у Напомени 3. уз ову Главу:
- Флутинг хартија:

4805 11 00 - - флутинг таласаста хартија од полу-хемијске целулозе
4805 12 00 - - флутинг таласаста хартија од целулозе добијене од сламе
4805 19 - - остала:

- Тестлајнер (рециклирани слојевити картон):
4805 24 00 - - масе 150 g/m2 или мање
4805 25 00 - - масе веће од 150 g/m2

4805 30 - Сулфитна омотна хартија
- Остало:

4805 91 00 - - масе 150 g/m2 или мање
4810 Хартија и картон, премазани са једне или обе стране каолином или другим 

неорганским материјама са везивним средствима или без везивних средстава, и 
без другог премаза, бојени или небојени по површини, украшени или
неукрашени по површини, штампани или нештампани, у ролнама или 
правоугаоним (укључујући квадратним)листовима, било које величине:
- Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, код којих 
више од 10% по маси, од укупног садржаја влакана, чине влакна добијена 
механичким или хемијско -механичким поступком:
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4810 29 - - остала
- Крафт хартија и картон, осим оних који се употребљавају за писање, 
штампање или друге графичке сврхе:

4810 31 00 - - бељени у маси, који од укупне количине влакана садрже више од 95% по 
маси дрвних влакана добијених хемијским поступком, масе не веће од 150 g/m2

4810 32 - - бељени у маси, који од укупне количине влакана садрже више од 95% по 
маси дрвних влакана добијених хемијским поступком, масе веће од 150 g/m2

4810 39 00 - - остало
- Остала хартија и картон:

4810 92 - - вишеслојна
4810 99 - - остало:
4811 Хартија, картон, целулозна вата, листови и траке од целулозних влакана, 

премазани, импрегнисани, прекривени, површински обојени, површински 
украшени или штамапани, у ролнама или правоугаоним (укључујући 
квадратним) листовима, било којих величина, осим производа из тар. броја 
4803, 4809 или 4810:

4811 10 00 - Хартија и картон, превучени катраном, битуменом или асфалтом
- Хартија и картон, премазани, импрегнисани или прекривени пластичним 
масама (искључујући лепкове):

4811 51 00 - - бељена, масе веће од 150 g/m2

еx 4811 51 00 - - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона, несечени или 
сечени у одређене величине

4811 59 00 - - остало
еx 4811 59 00 - - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона, несечени или 

сечени у одређене величине
4811 90 00 - Остала хартија, картон, целулозна вата и траке и листови од целулозних 

влакана
4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и траке од 

целулозних влакана, за употребу у домаћинству или за санитарне сврхе, у 
ролнама ширине не преко 36 cm или сечена у одређене димензије или облике; 
марамице, марамице за чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 
хигијенски улошци, тампони, чаршави и слични предмети за домаћинство, 
болнице и санитарне потребе, одевни предмети и прибор за одевање од 
хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или трака од 
целулозних влакана

4818 10 - Тоалетна хартија:
4818 10 10 - - масе, по слоју, 25 g/m2 или мање
4818 10 90 - - масе, по слоју, веће од 25 g/m2

4818 40 - Санитарни пешкири и тампони, пелене за бебе и подметачи за
пелене и слични санитарни предмети:
- - санитарни пешкири, тампони и слични предмети:

4818 40 19 - - - остало
4818 50 00 - Одећа и прибор за одећу
4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од целулозних 

влакана, сечени у одређене величине или облике; остали производи од 
хартијине масе, хартије, картона, целулозне вате или листова и трака од 
целулозних влакана:

4823 90 - Остало:
4823 90 85 - - остало
еx 4823 90 85 - - - покривачи за подове на подлози од хартије или картона, несечени или 

сечени у одређене величине
4908 Хартије за пресликавање (декалкоманије)
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6501 00 00 Туљци, конуси и слични производи од филца, неуобличени и без обода; 
кругови и цилиндри (укључујући сечене цилиндре) од филца

6502 00 00 Туљци, конуси и слични производи плетени или израђени састављањем трака 
од било ког материјала, неуобличени и без бода, непостављени и неукрашени

6504 00 00 Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени састављањем трака 
од било ког материјала, укључујући и постављене или украшене

6505 Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани, или израђени од 
чипке, филца или осталих текстилних метражних материјала (осим од трака), 
укључујући постављене или украшене; мреже за косу од било ког материјала, 
укључујући постављене или украшене

6506 Остале покривке за главу, укључујући постављене или 
украшене:

6506 10 - Заштитне (кациге, шлемови и сл.):
6506 10 80 - - од осталих материјала

- Остало:
6506 91 00 - - од каучука, гуме или пластичне масе
6506 99 - - од осталих материјала
6507 00 00 Траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и скелети, штитници 

и подбрадници, за покривке за главу
6601 Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобране, вртне кишобране 

и сличне кишобране):
6603 Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602:
6603 20 00 - Костури за кишобране, укључујући и монтиране костуре на шипкама 

(штаповима)
6603 90 - Остало:
6603 90 10 - - ручице и округле дршке
6703 00 00 Људска коса, уређена, истањена, бељена или друкчије обрађена; вуна, длака 

или остали текстилни материјал, припремљени за употребу у изради перика 
или сличних производа

6704 Перике, лажне браде, обрве, трепавице, кике и слично од људске косе, 
животињске длаке или од текстилних материјала; производи од људске косе на 
другом месту непоменути нити обухваћени

6804 Млинско камење, брусеви, брусне плоче и слично без постоља, за млевење, 
брушење, оштрење, полирање, изравнање или сечење, брусеви за ручно 
оштрење или полирање и њихови делови од природног камена, од 
агломерисаног природног или вештачког абразивног материјала или од 
керамике, са или без делова од других материјала:
- Остало млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично:

6804 22 - - од осталих агломерисаних абразивних материјала или од керамике
6805 Абразивни материјали природни или вештачки у облику праха или зрна нанети 

на подлогу од текстила, хартије, картона или других материјала, укључујући 
исечене у одређене облике, прошивене или друкчије састављене

6807 Производи од битумена или од сличних материјала (нпр.: од битумена од 
нафте или од смоле катрана каменог угља)

6808 00 00 Плоче, плочице, блокови и слични производи од биљних влакана,сламе, 
шушке, иверја, струготине или других отпадака од дрвета, агломерисане са 
цементом, гипсом или другим минералним везивним средствима

6809 Производи од гипса или од мешавина на бази гипса
6811 Азбестно-цементни производи, производи од цемента са целулозним влакнима 

или слично
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6812 Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на бази азбеста и 
магнезијум-карбоната; производи од тих мешавина или од азбеста (нпр.: 
предиво, тканине, одећа, покривке за главу, обућа, заптивачи), ојачани или 
неојачани, осим производа из тар.броја 6811 или 6813:

6812 80 - Од плавог азбеста:
6812 80 10 - - прерађена влакна; мешавине на бази плавог азбеста  или на бази плавог 

азбеста  и магнезијум-карбоната
ex 6812 80 10 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
6812 80 90 - - остала
ex 6812 80 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остало:
6812 91 00 - - одећа, прибор за одећу, обућа и покривке за главу
6812 92 00 - - хартија, картон и филц
6812 93 00 - - заптивни материјал од пресованих азбестних влакана у облику листова, 

плоча или ролни
6812 99 - - остало:
6812 99 10 - - - прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на бази азбеста и 

магнезијум-карбоната
ex 6812 99 10 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
6812 99 90 - - - остало
ex 6812 99 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
6813 Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала (нпр.: плоче, 

ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, облоге), немонтирани за кочнице, 
квачила или слично, на бази азбеста, осталих минералних материјала или 
целулозе, па и комбиновани са текстилом или другим материјалима:
- Који не садрже азбест:

6813 89 00 - - остало
ex 6813 89 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
6814 Лискун обрађен и производи од лискуна, укључујући агломерисани или 

реконституисани лискун на подлози или без подлоге од хартије, картона или 
осталих материјала:

6814 90 00 - Остало
6815 Производи од камена или осталих минералних материјала (укључујући угљена 

влакна, производе од угљених влакана и производе од тресета), на другом 
месту непоменути нити обухваћени:

6815 20 00 - Производи од тресета
6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички 

производи за уградњу, осим оних од силикатног фосилног брашна или од 
сличних силикатних земљи:

6902 10 00 - Који садрже, по маси, појединачно или заједно, више од 50% следећих 
елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgO, CaO или Cr2O3:

ex 6902 10 00 - - блокови за стакларске пећи
6902 20 - Са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида (Al2O3), силицијум 

диоксида (SiO2) или мешавина или једињења тих производа:
- - остало:

6902 20 99 - - - остало:
ex 6902 20 99 - - - - блокови за стакларске пећи
6903 Остали ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, 

таве, млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), 
осим од силикатног фосилног брашна или од сличне силикатне земље:

6903 10 00 - Са садржајем, по маси, преко 50% графита или неког другог угљеника или 
мешавине ових производа
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7002 Стакло у облику кугли (осим куглица из тар. броја 7018), шипке или цеви, 
необрађени:

7002 20 - Шипке
- Цеви:

7002 32 00 - - од осталог стакла које има линеарни коефицијент ширења (дилатације) не 
преко 5x10-6 по Келвину, на температури између0ºC и 300ºC

7004 Вучено или дувано стакло у облику листова или плоча, са или без слоја за 
апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али другачије необрађено:

7004 90
7004 90 80

- Остало стакло:
- - остало:

ех 7004 90 80 - - - стаклене плоче за хортикултуру
7006 00 Стакло из тар. бројева 7003, 7004 или 7005, савијено, са обрађеним ивицама, 

гравирано, бушено, емајлирано или другачије обрађено, али неуоквирено нити 
спојено са другим материјалима:

7006 00 90 - Остало
7009 Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући и ретровизоре:

- Остало:
7009 91 00 - - неурамљена
7009 92 00 - - урамљена
7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, од стакла, за 

транспорт или паковање робе; тегле од стакла за конзервирање, чепови, 
поклопци и остали затварачи од стакла:

7010 20 00 - Чепови, поклопци и остали затварачи
7016 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресованог или ливеног 

стакла, армирани или неармирани, који се употребљавају у грађевинарству; 
стаклене коцкице и остала ситна стаклена роба на подлози или без подлоге за 
мозаик или сличне украсне сврхе; оловом уоквирена прозорска окна у боји 
(“витражно”, “катедрално”, “уметничко”) и слично; мултицелуларно или 
пенасто стакло у облику блокова, панела, плоча или сличних облика:

7016 90 - Остало
7017 Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе, 

градуисани или неградуисани, баждарени или небаждарени
7018 Перле од стакла, имитација бисера, имитација драгог или полудрагог камења и 

слична ситна стаклена роба и предмети од тих производа, осим имитације 
накита, очи од стакла, осим протетичких предмета; статуете и остали украси од 
стакла израђени на дуваљкама, осим имитације накита; стаклене куглице 
пречника не преко 1 mm:

7018 90 - Остало:
7018 90 10 - - очи од стакла; производи од ситне стаклене робе
7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и производи од њих (нпр: 

предиво, тканине):
- Снопови стаклених влакана, ровинг, предиво и сечене нити:

7019 12 00 - - ровинг
7019 19 - - остало:
7019 19 90 - - - од резаних влакана

- Копрене (воал), мреже, мат, асуре, плоче и слични неткани производи:
7019 32 00 - - копрена (воал):
ex 7019 32 00 - - - ширине не преко 2 m

- Остали ткани материјали:
7019 51 00 - - ширине не преко 30 cm
7019 90 - Остало
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7101 Бисери, природни и култивисани, обрађени или необрађени, несортирани, 
сортирани али ненанизани, немонтирани или неуглављени; бисери, природни 
или култивисани, привремено нанизани ради лакшег транспорта

7102 Дијаманти, необрађени или обрађени, али немонтирани нити углављени:
7102 10 00 - Несортирани

- Неиндустријски:
7102 31 00 - - необрађени или само сечени тестером, цепани или тесани
7102 39 00 - - остали
7103 Драго камење (осим дијаманата) и полудраго камење, необрађено или 

обрађено, несортирано нити углављено; несортирано драго камење (осим 
дијаманата) и полудраго камење привремено нанизано ради лакшег транспорта

7104 Синтетичко или реконституисано драго или полудраго камење, обрађено или 
необрађено, несортирано или сортирано, али ненанизано,немонтирано, 
неуглављено; несортирано синтетичко или реконституисано драго или 
полудраго камење, привремено нанизано ради лакшег транспорта:

7104 20 00 - Остало, необрађено или само сечено тестером или грубо уобличено
7104 90 00 - Остало
7106 Сребро (укључујући сребро позлаћено или платинирано) необрађено, сирово 

или у облику полупроизвода или праха
7107 00 00 Прости метали платирани сребром, необрађени, или у облику полупроизвода
7108 Злато (укључујући платинирано) необрађено или у облику полупроизвода или 

у облику праха:
- Немонетарно:

7108 11 00 - - прах
7108 13 - - полупроизводи
7108 20 00 - Монетарно
7109 00 00 Прости метали или сребро, платирани златом, необрађени или у облику 

полупроизвода
7110 Платина, необрађена, или у облику полупроизвода или у праху
7111 00 00 Прости метали, сребро или злато, платирани платином, необрађени, или у 

облику полупроизвода
7112 Отпаци и остаци од племенитих метала или од метала платираних племенитим 

металом; остали остаци и отпаци који садрже племените метале или једињења 
племенитих метала, оних врста које се углавном употребљавају за поновно 
добијање племенитих метала

7115 Остали предмети од племенитих метала или од метала платираних племенитим 
металима:

7115 90 - Остало
7116 Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или полудрагог 

камења (природног, синтетичког или реконституисаног)
7117 Имитација накита:

- Од простих метала, укључујући и који су превучени племенитим металима:
7117 11 00 - - дугмад за манжетне и слична дугмад
7117 19 - - остало:

- - - без делова од стакла:
7117 19 91 - - - - позлаћени, посребрени или превучени платином
7118 Метални новац
7213 Топло ваљана жица у котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:

- Остала:
7213 91 - - кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm:
7213 91 10 - - - за армирање бетона
7307 Прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:
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- Ливени прибор:
7307 11 - - од нетемперованог ливеног гвожђа:
7307 11 90 - - - остали
7307 19 - - остали

- Остали, од нерђајућег челика:
7307 21 00 - - прирубнице
7307 22 - - колена, лукови и муфови, са навојем:
7307 22 90 - - - колена и лукови
7307 23 - - прибор који се сучеоно заварује
7307 29 - - остало
7307 29 10 - - - са навојем
7307 29 90 - - - Остало

- Остало:
7307 91 00 - - прирубнице
7307 92 - - колена, лукови и муфови, са навојем:
7307 92 90 - - - колена и лукови
7307 93 - - прибор који се сучеоно заварује:

- - - највећег спољашњег пречника не преко 609,6 mm:
7307 93 11 - - - - колена и лукови
7307 93 19 - - - - остало

- - - највећег спољашњег пречника преко 609,6 mm:
7307 93 91 - - - - колена и лукови
7307 99 - - остало
7308 Конструкције (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и делови 

конструкција (нпр.: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, 
решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за 
њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; 
лимови, шипке, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од 
гвожђа или челика:

7308 30 00 - Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата
7308 90 - Остало:
7308 90 10 - - уставе, бране, врата за уставе, фиксни докови, пристанишни мостови и 

остале конструкције за хидроградњу
- - остало:
- - - искључиво или претежно од лима:

7308 90 59 - - - - остало
7309 00 Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим 

компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 
300 l, са или без облоге или топлотне изолације али неопремљени механичким 
или термичким уређајима:
- За течности:

7309 00 30 - - са облогом или топлотном изолацијом
- - остали, запремине:

7309 00 51 - - - преко 100 000 l
7309 00 59 - - - не преко 100 000 l
7309 00 90 - За чврсте материјале
7314 Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и ограде, од гвоздене 

или челичне жице; решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада 
лима или траке) од гвожђа или челика:
- Остале решетке, мреже и ограде, од жице:

7314 41 - - превучене цинком:
7314 41 90 - - - остале
7315 Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика:
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- Зглобно-чланкасти ланци и њихови делови:
7315 11 - - ваљкасти ланци:
7315 11 90 - - - остали
7315 12 00 - - остали ланци
7315 19 00 - - делови
7315 20 00 - Ланци против клизања

- Остали ланци:
7315 82 - - остали, заварени чланкасти:
7315 82 10 - - - израђени од материјала максималне димензије попречног пресека не преко 

16 mm
7315 89 00 - - остали
7315 90 00 - Остали делови
7403 Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:

- Рафинисани бакар:
7403 12 00 - - ваљаоничке гредице
7403 13 00 - - ваљаонички трупци
7403 19 00 - - остало

- Легуре бакра:
7403 22 00 - - легуре бакра и калаја (бронза)
7403 29 00 - - остале легуре бакра (осим предлегура бакра из тарифног броја 7405)
7405 00 00 Предлегуре бакра
7408 Жица од бакра: 

- Од рафинисаног бакра:
7408 11 00 - - максималне димензије попречног пресека преко 6 mm
7410 Бакарне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, 

пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,15 mm (не 
рачунајући подлогу):
- Без подлоге:

7410 12 00 - - од легура бакра
7413 00 Упредена жица, ужад, плетене траке и слично од бакра, електрично 

неизоловане:
7413 00 20 - од рафинисаног бакра:
ex 7413 00 20 - - осим са уграђеним прибором, за цивилне ваздухоплове
7413 00 80 - од легура бакра:
ex 7413 00 80 - - осим са уграђеним прибором, за цивилне ваздухоплове
7415 Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, појединачне прошивне спајалице

(осим оних из тар. броја 8305) и слични производи од бакра или гвожђа и
челика са бакарном главом; вијци, навртке, матице, вијци са куком, закивци, 
клинови, расцепке, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични
производи од бакра

7418 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од 
бакра: сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, 
рукавице и слично, од бакра; санитарни предмети и њихови делови, од бакра:
- Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови; 
сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и 
слично:

7418 11 00 - - сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање и полирање, рукавице и 
слично

7418 19 - - остало
7419 Остали производи од бакра:
7419 10 00 - Ланци и њихови делови

- Остали:
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7419 91 00 - - одливци, отпресци и откивци, даље необрађени
7419 99 - - остало:
7419 99 10 - - - тканине (укључујући бесконачне траке), решетке и мреже од бакарне жице 

попречног пресека до 6 mm; решетке добијене просецањем и развлачењем 
једног комада лима или траке, од бакра 

7419 99 30 - - - опруге од бакра
7607 Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, 

картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 mm
(не рачунајући подлогу):
- Без подлоге:

7607 11 - - само ваљане
7607 19 - - остале:
7607 19 10 - - - дебљине мање од 0,021 mm

- - - дебљине од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm:
7607 19 99 - - - - остале
7607 20 - Са подлогом:
7607 20 10 - - дебљине мање од 0,021 mm (не рачунајући подлогу)

- - дебљине од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm (не рачунајући подлогу):
7607 20 99 - - - остале
7610 Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и 

делови конструкција (нпр.: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти 
стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за 
врата, ограде и стубови); лимови, шипке, профили, цеви и слично од 
алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама:

7610 90 - Остало:
7610 90 90 - - остало
8202 Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући листове тестера за 

урезивање, пререзивање као и листови тестера без зубаца):
8202 20 00 - Листови за трачне тестере

- Кружни листови за тестере, укључујући тестераста глодала:
8202 31 00 - - са радним делом од челика
8202 39 00 - - остало, укључујући делове

- Остали листови за тестере:
8202 91 00 - - прави (равни) листови за тестере, за обраду метала
8202 99 - - остали:

- - - са радним делом од челика:
8202 99 19 - - - - за обраду осталих материјала
8203 Турпије, рашпе, клешта (укључујући клешта за сечење), пинцете, маказе за 

сечење метала, секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан 
ручни алат:

8203 10 00 - Турпије, рашпе и сличан алат
8203 20 - Клешта (укључујући и клешта за сечење), пинцете и сличан алат:
8203 20 90 - - остало
8203 30 00 - Маказе за сечење метала и сличан алат
8203 40 00 - Секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан алат
8204 Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући момент кључеве), 

изменљиви улошци за кључеве, са или без дршке
8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона, или за машине 

алатке (нпр.: за пресовање, ковање, утискивање, просецање, нарезивање и 
урезивање навоја, бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, 
глодање, умеци за одвртке) укључујући матрице за извлачење или 
екструдирање метала и алат за бушење стена и земље:

8207 20 - Матрице за вучење или екструдирање метала:
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8207 20 90 - - са радним делом од осталих материјала
8210 00 00 Механичке справе на ручни погон, масе од 10 kg или мање, које се 

употребљавају за припремање или послуживање хране или пића
8301 Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих метала; 

затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве од простих 
метала; кључеви за било који од поменутих производа, од простих метала:

8301 20 00 - Браве за моторна возила
8302 Оков, прибор и слични производи од простих метала, за намештај, врата, 

степениште, прозоре, ролетне, каросерије, седларску робу, кофере, сандуке, 
кутије и слично; куке за вешање шешира, конзоле и слично, од простих метала; 
точкићи (за намештај и сл.), са елементима за причвршћивање, од простих 
метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала:

8302 10 00 - Шарке
ex 8302 10 00 - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8302 20 00 - Точкићи
ex 8302 20 00 - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остали оков, прибор и слични производи:
8302 42 00 - - остали, за намештај
ex 8302 42 00 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8302 49 00 - - остали
ex 8302 49 00 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8302 50 00 - Куке за вешање шешира, конзоле и слично
8302 60 00 - Аутоматски затварачи врата
ex 8302 60 00 - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8303 00 Касе, сефови, врата и преградци за трезоре, преносиве сигурносне касете за 

новац или документа и слично, од простих метала:
8303 00 10 - Касе и сефови
8303 00 90 - Преносиве сигурносне касете за новац или документа и слично
8305 Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, спајалице за 

акта и писма, јахачи за картотеке и слични канцеларијски предмети, од 
простих метала; прошивне спајалице у “траци” (нпр.: за канцеларије, 
тапетарију, паковање), од простих метала:

8305 10 00 - Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле
8306 Звона, гонгови и слично, неелектрични од простих метала; статуете и други 

украси од простих метала, рамови за фотографије, слике и слично, од простих 
метала; огледала од простих метала:
- Статуете и други украси:

8306 29 - - остало
8306 30 00 - Рамови за фотографије, слике и слично; огледала
8307 Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора:
8307 90 00 - Од осталих простих метала
8308 Затварачи, окови са затварачима, пређице, затварачи са пређицама, копче, 

ринглице и слично, за одећу, обућу, ручне торбе, путне предмете и друге 
готове производе; цевасти или рачвасти закивци, од простих метала; перле и 
шљокице, од простих метала

8309 Затварачи (укључујући крунске затвараче, навојне затвараче и затвараче кроз 
које се сипа), поклопци од лима са или без навоја, пломбе и други прибор за 
паковање, од простих метала:

8309 90 - Остало:
8309 90 10 - - поклопци од олова; поклопци од алуминијума пречника преко 21 mm
8309 90 90 - - остало:
ex 8309 90 90 - - - oсим лакоотварајућих поклопаца за лименке од алуминијума 
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8310 00 00 Плоче са натписима, ознакама, адресама и сличне плоче, бројеви, слова и 
други знаци, од простих метала осим из тар. броја 9405

8311 Жица, шипке, цеви, плоче, електроде и слични производи, од простих метала 
или металних карбида, обложени или испуњени топитељима, који се 
употребљавају за меко лемљење, тврдо лемљење, заваривање или наношење 
метала или металног карбида; жице и шипке агломерисане од праха простих 
метала, за метализацију прскањем:

8311 30 00 - Обложене шипке и жица са језгром, од простих метала, за меко лемљење, 
тврдо лемљење и заваривање пламеном

8415 Уређаји за климатизацију, који се састоје од вентилатора на моторни погон и 
елемената за мењање температуре и влажности ваздуха, укључујући машине у 
којима се влажност не може регулисати независно од температуре:

8415 10 - Прозорски или зидни, врсте као самосталне (компактне) јединице или као 
“сплит-системи”- раздвојене јединице:

8415 10 90 - - раздвојене јединице - (“сплит-системи”)
- Остало:

8415 82 00 - - остало, са уграђеном расхладном јединицом:
ex 8415 82 00 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8415 83 00 - - без уграђене расхладне јединице:
ex 8415 83 00 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8415 90 00 - Делови:
ex 8415 90 00 - - oсим уређаја за климатизацију из тарифних подбројева 8415 81, 8415 82 или 

8415 83, за цивилне ваздухоплове
8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или замрзавање, 

електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију ваздуха из 
тар. бр. 8415:

8418 10 - Комбинације фрижидера и замрзивача, са засебним вратима:
8418 10 20 - - запремине преко 340 l:
ex 8418 10 20 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 10 80 - - остало:
ex 8418 10 80 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Делови:
8418 99 - - остало
8419 Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично загревани или не 

(осим пећи и остале опреме из тарифног броја 8514), за обраду материјала 
променом температуре, као што је: грејање, кување, пржење, дестилација, 
ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење,евапоризација, 
вапоризација, кондензација или расхлађивање,осим машина и уређаја за 
домаћинство; проточни и акумалациони грејачи воде, неелектрични:
- Сушаре:

8419 32 00 - - дрвета, хартијине масе, хартије или картона
8419 40 00 - Уређаји за дестилацију или ректификацију
8419 50 00 - Измењивачи топлоте:
ex 8419 50 00 - -  oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остале машине, уређаји и опрема:
8419 89 - - остало:
8419 89 10 - - - расхладни торњеви и слична постројења за директно хлађење (без 

разделног зида), помоћу воде која рециркулише
8419 89 98 - - - остало
8421 Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење; уређаји за 

филтрирање и пречишћавање течности или гасова:
- Делови:

8421 91 00 - - центрифуга и машина за центрифугално сушење
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8421 99 00 - - остали
8424 Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, дисперзију 

или распршавање течности или праха; апарати за гашење пожара, напуњени 
или не; пиштољи за прскање и слични уређаји; машине за избацивање паре или 
песка и сличне машине за избацивање млаза:

8424 30 - Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за избацивање млаза
- Остали уређаји:

8424 81 - - за пољопривреду или хортикултуру
8425 Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; хоризонтална и вертикална 

витла; дизалице за велике терете са малом висином дизања:
- Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка или дизалица које се користе 
за подизање возила:

8425 19 - - остало:
8425 19 20 - - - ручне ланчане
ex 8425 19 20 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 19 80 - - - остало:
ex 8425 19 80 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8426 Бродске дизалице (дерик дизалице); остале дизалице са краком и кабл 

дизалице; мостне дизалице и претоварни мостови, порталне дизалице, 
порталне аутокаре и аутокаре опремљене дизалицама:
- Мостне дизалице и претоварни мостови, порталне дизалице (осим оних са 
обртном стрелом) и порталне аутокаре:

8426 11 00 - - мостне дизалице на фиксним стубовима
8426 20 00 - Торањске дизалице
8427 Виљушкари; остале аутокаре са уређајима за дизање или манипулацију
8428 Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар (нпр.: лифтови и 

покретне степенице, транспортери и жичаре):
8428 10 - Лифтови и скипови:
8428 10 20 - - на електрични погон:
ex 8428 10 20 - - -  oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 10 80 - - остали:
ex 8428 10 80 - - -  oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8430 Остале машине за равнање, стругање, копање, набијање, вађење или бушење 

земље, минерала или руда; макаре и машине за вађење шипова; снежни 
плугови и дуваљке за снег:
- Остале машине за бушење (укључујући на велике дубине):

8430 49 00 - - остале
8430 50 00 - Остале машине, самоходне
8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући машине које перу 

и суше:
8450 20 00 - Машине капацитета сувог рубља преко 10 kg
8450 90 00 - Делови
8465 Машине алатке (укључујући машине за спајање ексерима, жичаним копчама, 

лепљењем или на други начин) за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, 
тврде пластике или сличних тврдих материјала:

8465 10 - Машине које могу да изводе разне врсте обраде без измене алата између 
таквих обрада
- Остале:

8465 91 - - машинске тестере
8465 92 00 - - машине за рендисање, глодање или обликовање резањем
8465 93 00 - - машине за брушење или полирање
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8465 94 00 - - машине за савијање или спајање
8465 95 00 - - машине за бушење или дубљење
8465 96 00 - - машине за цепање или љуштење
8465 99 - - остале:
8465 99 90 - - - остале
8470 Машине за рачунање и машине џепних димензија за бележење, репродукцију и 

приказивање података, са функцијама за рачунање; књиговодствене машине, 
машине за франкирање, машине за издавање карата и сличне машине, са 
уграђеним уређајем за рачунање; регистар касе:

8470 50 00 - Регистар касе
8474 Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, прање, дробљење, млевење, 

мешање или гњечење земље, камена, руда или других минералних материјала 
у чврстом стању (укључујући прах и масупасту); машине за агломерисање, 
моделирање или обликовање чврстих минералних горива, керамичке масе, 
цемента, гипса или других минералних производа у облику праха или масе-
пасте; машине за израду ливачких калупа од песка:

8474 20 - Машине за дробљење или млевење:
- Машине за мешање или гњечење:

8474 31 00 - - мешалице за бетон или малтер
8474 90 - Делови
8476 Аутоматске машине за продају робе (нпр.: машине за поштанске марке, 

цигарете, храну или напитке), укључујући машине за мењање новца:
- Аутоматске машине за продају напитака:

8476 21 00 - - са уграђеним уређајем за загревање или хлађење
8476 90 00 - Делови
8479 Машине и механички уређаји са посебним функцијама, непоменуте нити 

обухваћене на другом месту у овој глави:
8479 50 00 - Индустријски роботи, на другом месту непоменути нити обухваћени
8480 Калупнице за ливнице метала; моделне плоче; ливачки модели; калупи за 

метал (осим за инготе), металне карбиде, стакло, минералне материје, гуму и 
пластичне масе:

8480 30 - Ливачки модели:
8480 30 90 - - остали
8480 60 - Калупи за минералне материјале

- Калупи за гуму или пластичне масе:
8480 71 00 - - за ливење под притиском или бризгањем
8480 79 00 - - остали
8481 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и 

слично, укључујући вентиле за смањење притиска и термостатски управљане 
вентиле:

8481 10 - Вентили за смањење притиска
8481 20 - Вентили за уљно-хидрауличне или пнеуматске трансмисије
8481 30 - Неповратни вентили
8481 40 - Сигурносни вентили:
8481 80 - Остали уређаји:

- - остали:
- - - регулациони вентили:

8481 80 51 - - - - за регулацију температуре
- - - остали:

8481 80 81 - - - - вентили са куглицом или чепом
8482 Котрљајни лежаји:
8482 30 00 - Сферно-ваљкасти лежаји (бачвасти)
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8482 50 00 - Остали цилиндрично-ваљкасти лежаји
8483 Трансмисиона вратила (укључујући брегаста вратила и коленаста вратила) и

криваје; кућишта за лежаје и клизни лежаји; зупчаници, зупчасти и фрикциони
преносници; навојна вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други
мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента; замајци, кајишници
и ужаници (укључујући за котураче); укључно-искључне спојнице и спојнице
за вратила (укључујући зглобне спојнице):

8483 10 - Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста вратила) и криваје:
8483 10 95 - - остала:
ex 8483 10 95 - - -  oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 20 - Кућишта за лежаје, са уграђеним котрљајним лежајима:
8483 20 90 - - остала
8483 30 - Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни лежаји

- - кућишта за лежаје:
8483 30 32 - - - за кугличне или ваљкасте лежаје:
ex 8483 30 32 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 30 38 - - - остала:
ex 8483 30 38 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 - Зупчасти и фрикциони преносници, искључујући зупчанике, и остале 

трансмисионе елементе испоручене посебно; навојна вретена са куглицама и 
ваљцима; мењачке кутије и други мењачи брзина, укључујући претвараче 
обртног момента:
- - зупчасти преносници (осим фрикционих преносника):

8483 40 21 - - - са цилиндричним зупчаницима са правим и косим (хеликоидним) зубима:
ex 8483 40 21 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 23 - - - са конусним зупчаницима са правим, косим и спироидним зубима:
ex 8483 40 23 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 25 - - - пужни:
ex 8483 40 25 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 29 - - - остали:
ex 8483 40 29 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - мењачке кутије и други мењачи брзина:
8483 40 51 - - - мењачке кутије:
ex 8483 40 51 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 59 - - - остало:
ex 8483 40 59 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 50 - Замајци, каишници и ужаници (укључујући за котураче):
8483 50 20 - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
ex 8483 50 20 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 50 80 - - остали:
ex 8483 50 80 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 90 - Зупчаници, ланчаници и остали трансмисиони елементи, испоручени 

посебно; делови:
- - остали:

8483 90 81 - - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
ex 8483 90 81 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 90 89 - - - остали:
ex 8483 90 89 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8484 Заптивачи од металних листова комбиновани с другим материјалом или од два 

или више слојева метала; сетови заптивача различити по саставу материјала у 
кесама, омотима или паковањима; механички заптивачи:

8484 90 00 - Остало:
ex 8484 90 00 - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр: исправљачи) и 
индуктивни калемови:

8504 40 - Статички конвертори (претварачи):
8504 40 30 - - за телекомуникације, машине за аутоматску обраду података и њихове 

јединице:
ex 8504 40 30 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8505 Електромагнети; перманентни магнети и производи предвиђени да постану 

перманентни магнети после магнетисања; стезне главе, стезне направе и 
слични држачи радних предмета, на бази електромагнета или перманентних 
магнета; електромагнетне спојнице и кочнице; електромагнетске главе за 
дизање:

8505 90 - Остало, укључујући делове:
8505 90 10 - - електромагнети
8510 Апарати за бријање и шишање и апарати за депилацију, са уграђеним 

електромотором:
8510 10 00 - Апарати за бријање
8510 20 00 - Апарати за шишање
8510 30 00 - Апарати за депилацију
8512 Електрична опрема за осветљавање и сигнализацију (осим производа из 

тарифног броја 8539), брисачи ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за 
одмагљивање, за бицикле и моторна возила:

8512 20 00 - Остала опрема за осветљавање и визуелну сигнализацију
8512 30 - Опрема за звучну сигнализацију:
8512 30 10 - - аларми за заштиту од крађе, за моторна возила
8512 90 - Делови
8513 Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије (нпр.: 

примарне батерије, акумулатори или динаме), осим опремe за осветљавање из 
тар. броја 8512:

8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући грејачи; 
електрични апарати за грејање простора и електрични уређаји за грејање тла; 
електро-термички апарати за уређивање косе (нпр: апарати за сушење косе, 
апарати за коврџање косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 
електротермички уређаји за домаћинство; електрични грејни отпорници, осим 
оних из тар. броја 8545: 
- Електрични апарати за грејање простора и електрични апарати за грејање тла:

8516 29 - - остали:
8516 29 10 - - - радијатори напуњени течношћу
8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица или за друге 

бежичне мреже; остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других 
података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи 
(као што су локална-LAN или широкопојасна мрежа-WAN),  осим емисионих и 
пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 8525, 8527 или 8528:
- Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица или за друге 
бежичне мреже:

8517 11 00 - - телефони са безгајтанским ручним сетом
8517 12 00 - - телефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже:
ex 8517 12 00 - - - мобилни телефони
8517 18 00 - - Остали

- Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других података, 
укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што 
су локална-LAN или широкопојасна мрежа-WAN):

8517 61 00 - - Базне станице
ex 8517 61 00 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8517 62 00 - - машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију гласа, сликe или 
других података, укључујући комутационе и усмеривачке апарате

ex 8517 62 00 - - - oсим комутационих апарата за телефонију и телеграфију
8517 70 - Делови:

- - Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за употребу са 
њима:

8517 70 11 - - - антене за радио-телефонске и радио-телеграфске апарате
ex 8517 70 11 - - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера 

(пријемника):
8521 10 - С магнетном траком:
8521 10 95 - - остали
ex 8521 10 95 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8523 Дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне од електричне 

енергије, «паметне картице» («smart cards») и друге подлоге за снимање звука 
или других феномена, снимљени или не, укључујући матрице и мастере за 
производњу дискова, али искључујући производе из главе 37:
- Магнетне подлоге:

8523 21 00 - - картице са уграђеном магнетном траком
8523 29 - - остале:

- - - магнетне траке; магнетни дискови:
- - - - остале:

8523 29 33 - - - - - за репродукцију инструкција, података, форми, које машина може да 
очита, и способни за обраду или мењање или да омогућавају интерактивност 
кориснику, помоћу машине за аутоматску обраду  података  

ex 8523 29 33 - - - - - - пречника преко 6,5 cm
8523 29 39 - - - - - остали
ex 8523 29 39 - - - - - - пречника преко 6,5 cm
8523 40 - Оптичке подлоге:

- - остали:
- - - Дискови за системе који раде на принципу ласерског система очитавања:

8523 40 25 - - - - за репродукцију осталих феномена, осим звука и слике
- - - - само за репродукцију звука:

8523 40 39 - - - - - пречника преко 6,5 cm
- - - - остали:
- - - - - остали:

8523 40 51 - - - - - - DVD дискови (digital versatile discs)
8523 40 59 - - - - - - остали
8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне са уграђеним 

пријемником или апаратом за снимање или репродукцију звука; телевизијске 
камере; дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкодери):

8525 80 - Tелевизијске камере, дигиталне камере и видео камере са рекордерима 
(камкодери):
- - телевизијске камере:

8525 80 19 - - - остале
- - видео камере са рекордерима (камкодери):

8525 80 99 - - - остале

8529
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из тар. бр. 
8525 до 8528:

8529 10
- Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за употребу са 
њима:
- - антене:
- - - спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике:
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8529 10 39 - - - - остале
8531 Електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију (нпр.: звона, 

сирене, показне (индикаторске) табле, алармни апарати за заштиту од крађе 
или пожара), осим оних из тар. бр. 8512 и 8530:

8531 10 - Алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и слични апарати:
8531 10 30 - - за грађевинске објекте
8531 10 95 - - остали:
ex 8531 10 95 - - - oсим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8531 90 - Делови:
8531 90 85 - - остали
8536 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту електричних 

струјних кола или за остваривање прикључивања за или у електричним 
струјним колима (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, пригушивачи таласа 
високе фреквенције, утикачи и утичнице, сијалична грла  и остали конектори, 
разводне кутије), за напоне не преко 1000 V; конектори за оптичка влакна, 
снопове оптичких влакана или каблове:

8536 90 - Остали апарати:
8536 90 10 - - прикључци и контактни елементи за жице и каблове
8543 Електричне машине и апарати с посебним функцијама, непоменути нити 

обухваћени на другом месту у овој глави:
8543 70 - Остале машине и апарати:
8543 70 30 - - антенски појачивачи

- - лежајеви за сунчање, лампе за сунчање и слична опрема за сунчање:
- - - који користе флуоресцентне цеви са ултравиолетним А зрацима:

8543 70 55 - - - - остало
8543 70 90 - - остало
ex 8543 70 90 - - - осим регистратори лета, електрични синхронизатори и осцилаторни 

претварачи, уређаји за одмрзавање и одмагљивање са електричним 
отпорницима, за цивилне ваздухоплове

8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), каблови 
(укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани електрични проводници, 
са или без конектора; каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана, 
комбиновани или не са електричним проводницима, са или без конектора:
- Остали електрични проводници, за напон не преко 1000 V:

8544 42 - - са конекторима:
8544 42 10 - - - врсте које се употребљавају у телекомуникацијама
ex 8544 42 10 - - - - за напон не преко 80 V
8544 49 - - остали:
8544 49 20 - - - врсте које се употребљавају у телекомуникацијама за напон не преко 80 V
8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за 

превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), укључујући “караван” и “комби” 
возила и возила за трке:

8703 10 - Возила конструисана за вожњу по снегу; специјална возила за превоз лица на 
теренима за голф и слична возила

8703 90 - Остала
8707 Каросерије (укључујући и кабине) за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705:
8707 10 - За возила из тар. бр. 8703:
8707 10 90 - - остале
8709 Самоходна радна колица (аутокаре) без уређаја за дизање и манипулацију, која 

се користе у фабрикама, складиштима, лукама или на аеродромима, за превоз 
робе на кратким растојањима; вучна возила, која се користе на перонима 
железничких станица; делови наведених возила
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8711 Мотоцикли (укључујући мопеде), бицикли и слична возила са помоћним 
мотором, са или без бочне приколице; бочне приколице:

8711 20 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине 
цилиндара преко 50 cm3 , али не преко 250 cm3

8711 30 - Са клипним мотором (осим ротациоих клипних мотора) запремине цилиндара 
преко 250 cm3 , али не преко 500 cm3

8711 40 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине 
цилиндара преко 500 cm3 , али не преко 800 cm3

8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; њихови делови:
- Остале приколице и полуприколице за превоз робе:

8716 39 - - остале:
- - - остале:
- - - - нове:
- - - - - остале:

8716 39 59 - - - - - - остале
8901 Путнички бродови, излетнички бродови, трајекти, теретни бродови, барже и 

слична пловила за превоз лица или робе:
8901 90 - Остали бродови за превоз робе и остала пловила за превоз и путника и робе:

- - остало:
8901 90 91 - - - без механичког погона
8901 90 99 - - - остало
8903 Јахте и остала пловила за спорт или разоноду; чамци на весла и кануи:

- Остало:
8903 99 - - остало:
8903 99 10 - - - масе не преко 100 kg

- - - остало:
8903 99 99 - - - - дужине преко 7,5 m
9001 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; каблови од оптичких 

појединачно неоплаштених влакана, осим оних из тар. броја 8544; листови и 
плоче од поларизујућег материјала; сочива (укључујући контактна сочива), 
призме, огледала и остали оптички елементи од било ког материјала, 
немонтирани, осим таквих оптички необрађених елемената од стакла:

9001 10 - Оптичка влакна, снопови оптичких влакана и каблови од оптичких 
појединачно неоплаштених влакана:

9001 10 90 - - остало
9003 Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови:

- Оквири:
9003 11 00 - - од пластичних маса
9003 19 - - од осталих материјала:
9003 19 30 - - - од простих метала
9003 19 90 - - - од осталих материјала
9028 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или електрицитета, 

укључујући мераче за њихово баждарење:
9028 90 - Делови и прибор:
9028 90 90 - - остали
9107 00 00 Временски прекидачи са механизмом за часовнике или синхроним мотором
9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која се могу 

претворити у лежајеве, и њихови делови:
9401 10 00 - Седишта за ваздухоплове:
ex 9401 10 00 - осим непревучена кожом за цивилне ваздухоплове
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9405 Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихове делове, на 
другом месту непоменути нити обухваћени; осветљени знаци, осветљене 
плочице са именима и слично, са стално фиксираним светлосним извором и 
њихови делови на другом месту непоменути нити обухваћени:

9405 60 - Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично:
9405 60 80 - - од осталих материјала
ex 9405 60 80 - - - oсим за цивилне ваздухоплове 

- Делови:
9405 99 00 - - Oстали:
ex 9405 99 00 - - - oсим за цивилне ваздухоплове
9406 00 Монтажне зграде:

- остале:
- - од гвожђа или челика:

9406 00 31 - - - стакленици и пластеници са челичном конструкцијом
9506 Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, атлетику, друге 

спортове (укључујући стони тенис) и игре на отвореном, непоменути нити 
обухваћени на другом месту у овој тарифи; базени за пливање и базени за 
децу:
- Скије за снег и остала скијашка опрема за снег:

9506 11 - - скије:
9506 12 00 - - везови за скије
9506 19 00 - - остало

- Скије за воду, даске за вожњу на таласима, даске за једрење и остала опрема 
за спортове на води:

9506 21 00 - - даске за једрење
9506 29 00 - - остало

- Палице за голф и остала опрема за голф:
9506 31 00 - - палице, комплетне
9506 32 00 - - лопте
9506 39 - - остало
9506 40 - Справе и опрема за стони тенис

- Рекети за тенис, бадминтон и слично, са жицом или без жице:
9506 51 00 - - рекети за тенис, са или без жице
9506 59 00 - - остало

- Лопте, осим лопти за голф и лопти за стони тенис:
9506 61 00 - - за тенис
9506 62 - - на надувавање:
9506 62 10 - - - од коже
9506 69 - - остале
9506 70 - Клизаљке и котураљке, укључујући ципеле са причвршћеним клизаљкама 

или котураљкама:
9506 70 10 - - клизаљке
9506 70 90 - - делови и прибор

- Остало:
9506 91 - - прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и атлетику:
9506 99 - - остало
9507 Штапови, удице и остали прибор, за риболов; мреже за извлачење упецаних 

риба; мреже за лептире и сличне мреже; “птице” за мамљење (осим оних из 
тар. бр. 9208 и 9705) и слични реквизити за лов и стрељаштво:

9507 30 00 - Чекрци за риболов
9606 Дугмад, дрикери, дугмад за пресвлачење и остали делови тих 

производа; недовршена дугмад
9607 Патентни затварачи и њихови делови:
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9607 20 - Делови

_______________

ЛИСТА Б

АНЕКС III

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом:

(a) даном ступања на снагу Споразума царинске стопе ће се снизити на 60% 
основне царине,

(б) 1. јануара 2011. године, царинске стопе ће се снизити на 40% основне  царине,

(в)           1. јануара 2012. године, царинске стопе ће се снизити на 20% основне  царине,

(г) 1. јануара 2013. године, укинуће се преостале царинске стопе.

Тарифна 
ознака

Наименовање

2915 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди, 
халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо-деривати:
- Сирћетна киселина и њене соли; анхидрид сирћетне киселине:

2915 21 00 - - сирћетна киселина
2930 Органско-сумпорна једињења:
2930 90 - Остало:
2930 90 85 - - остало:
ex 2930 90 85 - - - дитиокарбонати (ксантати)
3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу:
3006 10 - Стерилни хируршки кетгут, слични стерилни материјали за ушивање

(укључујући стерилни хируршки и зубарски конац који се може апсорбовати) и 
стерилна лепљива средства за ткива, која се користе у хирургији за затварање 
рана; стерилна ламинарија и стерилна газа за ламинарију; стерилна средства 
која се могу апсорбовати и која се користе за заустављање крварења у 
хирургији и зубарству; стерилна хируршка или  зубарска средства за 
спречавање пријањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не:

3006 10 30 - - стерилна хируршка или зубарска средства за спречавање пријањања, без 
обзира да ли се могу апсорбовати или не:

ex 3006 10 30 - - - плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса, целуларне 
(ћелијасте) структуре, осим од полимер стирола или полимер винилхлорида

3208 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази синтетичких полимера 
или хемијски модификованих природних полимера, диспергованих или 
растворених у нaведеном медијуму; раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову 
Главу:

3208 20 - На бази акрилних или винилних полимера
3208 90 - Остало:

- - раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу:
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ознака
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3208 90 11 - - - полиуретан од 2,2'-(tert-бутилимино)диетанола и 4,4'-
метилендициклохексил диизоцијанола, у облику раствора у N,N-
диметилацетамиду, који садржи, по маси, 48% или више полимера

3208 90 19 - - - остало
ex 3208 90 19 - - - - oсим:

- електроизолациони лакови на бази полиуретана (PU) од 2,2' –(tert-
бутиламино) диетанола и 4,4'- метилендициклохексил  диизоцијаната, у 
облику раствора у N,N-диметилацетамиду, који садржи,  по маси, 20% 
или више (max 36 %) полимера 
- електроизолациони лакови на бази полиестеримида (PEI); 
електроизолациони лакови на бази кополимера од p-крезола и 
дивинилбензола у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, који 
садржи, по маси, 20 % или више (max 40 %) полимера 
- електроизолациони лакови на бази полиамидимида (PAI) од анхидрида 
тримелитне киселине и диизоцијаната у облику раствора у N-
метилпиролидону, који садржи, по маси, 25 % или више (max 40%) 
полимера

- - остало:
3208 90 91 - - - на бази синтетичких полимера
3208 90 99 - - - на бази хемијски модификованих природних полимера
3209 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази синтетичких полимера 

или хемијски модификованих природних полимера, дисперговани или 
растворени у води:

3304 Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за неговање коже (осим 
лекова), укључујући препарате за заштиту од сунца или за појачање 
пигментације при сунчању; препарати за маникир или педикир:
- Остало:

3304 99 00 - - остало
3305 Препарати за косу:
3305 10 00 - Шампони
3306 Препарати за хигијену уста или зуба, укључујући и прашкове и  пасте за 

причвршћивање вештачких вилица; конац који се употребљава за чишћење 
простора између зуба, у паковањима за продају на мало:

3306 10 00 - Пасте и прашкови за зубе
3306 90 00 - Остало
3307 Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после бријања, 

дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, депилатори и остали 
парфимеријски, козметички или тоалетни препарати, на другом месту 
непоменути нити обухваћени;  припремљени дезодоранси за просторије, 
парфимисани или непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекциона 
својства:
- Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, укључујући 
мирисне препарате за религиозне обреде:

3307 41 00 - - “agarbatti” и остали мирисни препарати који миришу приликом сагоревања
3401 Сапун; органски површински активни производи и препарати за  употребу као 

сапун, у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада, са 
додатком или без додатка сапуна; органски површински активни производи и 
препарати за прање коже, у облику течности или крема и припремљени за 
продају на мало, са додатком или без додатка сапуна; хартија, вата, филци 
неткане тканине, импрегнисани, премазани или превучени сапуном или 
детерџентом:

3401 20 - Сапун у осталим облицима
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3401 30 00 - Органски површински активни производи и препарати за  прање коже, у 
облику течности или крема и припремљени за продају на мало, са додатком 
или без додатка сапуна

3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); површински активни 
препарати, препарати за прање (укључујући помоћне препарате за прање) и 
препарати за чишћење са додатком или без додатка сапуна, осим оних из тар.
броја 3401:

3402 20 - Препарати припремљени за продају на мало
3402 90 - Остало:
3402 90 90 - - препарати за прање и препарати за чишћење
3405 Средства за полирање и креме, за обућу, намештај, подове, каросерије, стакло 

или метал, пасте и прашкови за уклањање масноћа и слични препарати (без 
обзира на то да ли су у облику хартије, вате, филца, нетканих тканина, 
пластичних маса ћелијске структуре или гуме ћелијске структуре, 
импрегнисани, премазани или превучени таквим препаратима), осим воскова 
из тар. броја 3404

3406 00 Свеће, свећице и слично
3407 00 00 Масе за моделовање, укључујући оне припремљене за забаву деце; препарати 

познати као “зубарски восак” или као “смеше за зубарске отиске”, у сетовима, 
у паковањима за продају на мало или у облику плочица, потковица, штапића 
или слично; остали препарати за употребу у зубарству на бази гипса (печеног 
гипса или калцијум - сулфата):

ex 3407 00 00 - осим препарата за зубарство
3506 Припремљени лепкови и остала припремљена средства за лепљење, на другом 

месту непоменута нити обухваћена; производи подесни за употребу као 
лепкови или средства за лепљење, припремљени за продају на мало као 
лепкови или средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg:

3506 10 00 - Производи подесни за употребу као лепкови или средства за лепљење, 
припремљени за продају на мало као лепкови или средства за лепљење, у 
паковањима нето масе не преко 1 kg
- Остало:

3506 99 00 - - остало
3604 Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, против градне ракете, 

сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички производи:
3604 90 00 - Остало
3606 Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; производи од 

запаљивих материјала наведених у Напомени 2. уз ову Главу:
3606 10 00 - Течна горива или гасовита горива преведена у течно стање, која се 

употребљавају за пуњење или допуњавање упаљача за цигарете и сличних 
упаљача, у судовима запремине не преко 300 cm3

3606 90 - Остало:

3606 90 90 - - остало
3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против клијања, 

средства за регулацију раста биљака, дезинфектанти и слични производи 
припремљени у облике или паковања за продају на мало или као препарати или 
производи (на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће и хартија за убијање 
мува)

3825 Остатни производи хемијске индустрије или сродних индустрија, на другом 
месту непоменути нити обухваћени; градски отпад; талог из канализације; 
остали отпад наведен у Напомени 6. уз ову Главу:

3825 90 - Остало:
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3825 90 10 - - алкални оксид гвожђа за пречишћавање гасова
3915 Отпаци, струготине и остаци од пластичних маса
3916 Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке, штапови и 

профилни облици од пластичних маса, површински обрађени или необрађени 
али друкчије необрађивани:

3916 10 00 - Од полимера етилена
3916 20 - Од полимера винил хлорида:
3916 20 90 - - остало
3916 90 - Од осталих пластичних маса:

- - од производа полимеризације добијених кондензацијом или премештањем 
група, хемијски модификованих или немодификованих:

3916 90 11 - - - од полиестара
3916 90 13 - - - од полиамида
3916 90 15 - - - од епоксидних смола
3916 90 19 - - - остали

- - од производа адиционе полимеризације:
3916 90 51 - - - од полимера пропилена
3916 90 59 - - - остало
3917 Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, прирубнице) од 

пластичних маса:
- Цеви и црева, крути:

3917 21 - - од полимера етилена:
3917 21 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију попречног пресека, 

површински обрађене или необрађене, али другачије необрађене
3917 21 90 - - - остало
ex 3917 21 90 - - - - осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове
3917 22 - - од полимера пропилена:
3917 22 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију попречног пресека, 

површински обрађене или необрађене, али другачије необрађене
3917 22 90 - - - остало
ex 3917 22 90 - - - - осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове
3917 23 - - од полимера винил хлорида:
3917 23 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију попречног пресека, 

површински обрађене или необрађене, али другачије необрађене
3917 23 90 - - - остало
ex 3917 23 90 - - - - осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоплове
3917 29 - - од осталих пластичних маса:

- Остале цеви и црева:
3917 32 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим материјалима, без 

прибора:
- - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију попречног пресека, 
површински обрађене или необрађене, али другачије необрађене:

3917 32 10 - - - - од производа полимеризације добијених кондензацијом или 
премештањем група, хемијски модификованих или немодификованих
- - - - од производа адиционе полимеризације:

3917 32 31 - - - - - од полимера етилена
3917 32 35 - - - - - од полимера винил хлорида:
ex 3917 32 35 - - - - - - осим за дијализаторе
3917 32 39 - - - - - остало
3917 32 51 - - - - остало

- - - остало:
3917 32 99 - - - - остало
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3917 33 00 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим материјалима, са 
прибором

ex 3917 33 00 - - - осим за цивилне ваздухоплове
3917 39 - - остале:
3918 Покривачи подова од пластичних маса, самолепљиви или несамолепљиви, у 

ролнама или у облику плоча; тапети за зидове или таванице од пластичних 
маса, дефинисани у Напомени 9. уз ову Главу

3921 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса:
- Целуларне (ћелијасте) структуре:

3921 13 - - од полиуретана
3921 14 00 - - од регенерисане целулозе
3921 19 00 - - од осталих пластичних маса
3923 Производи за транспорт или паковање робе, од пластичних маса; запушачи, 

поклопци, заклопци и остали затварачи, од пластичних маса:
- Вреће и кесе (укључујући купасте):

3923 29 - - од осталих пластичних маса
3923 30 - Балони, боце, бочице и слични производи
3923 40 - Калемови, копсови, цевчице и сличне подлоге
3923 50 - Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи:
3923 50 10 - - затварачи и заклопци за боце
3923 90 - Остало
3924 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за домаћинство и 

хигијенски или тоалетни производи, од пластичних маса:
3924 90 - Остало
3925 Грађевински производи за уграђивање, од пластичних маса, на другом месту 

непоменути нити обухваћени:
3925 10 00 - Резервоари, цистерне, каце и слични судови, запремине преко 300 l
3925 90 - Остало
3926 Остали производи од пластичних маса и производи од осталих материјала из 

тар. бројева 3901 до 3914:
3926 30 00 - Фитинзи за намештај, каросерије и слично
3926 40 00 - Статуете и остали украсни предмети
3926 90 - Остало:
3926 90 50 - - перфорисане корпе и слични производи, који се користе за филтрирање воде 

на улазу одвода
- - остало

3926 90 92 - - - израђени од листова
3926 90 97 - - - - Oстало:
ex 3926 90 97 - - - - осим хигијенских и фармацеутских производа (укључујући цуцле за 

бебе), бленкова за контактна сочива и осталог за техничку употребу, за 
цивилне ваздухоплове

4003 00 00 Регенерисана гума у примарним облицима или у облику плоча, листова или 
трака

4004 00 00 Отпаци, струготине и остаци од гуме (осим тврде гуме), прах и грануле 
добијени од тих производа

4009 Цеви и црева од гуме, осим од тврде гуме са прибором или без прибора (на 
пример: спојнице, колена, прирубнице):
- Неојачани или некомбиновани са другим материјалима:

4009 11 00 - - без прибора
4009 12 00 - - са прибором
ex 4009 12 00 - - - осим оних погодних за провођење гасова или течности, за цивилне 

ваздухоплове 
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- Ојачани или на други начин комбиновани само са металом
4009 21 00 - - без прибора
4009 22 00 - - са прибором
ex 4009 22 00 - - - осим оних погодних за провођење гасова или течности, за цивилне 

ваздухоплове
- Ојачани или на други начин комбиновани само са текстилним материјалима:

4009 31 00 - - без прибора
4009 32 00 - - са прибором
ex 4009 32 00 - - - осим оних погодних за провођење гасова или течности, за цивилне 

ваздухоплове
- Ојачани или на други начин комбиновани са другим материјалима:

4009 41 00 - - без прибора
4009 42 00 - - са прибором
ex 4009 42 00 - - - осим оних погодних за провођење гасова или течности, за цивилне 

ваздухоплове
4010 Траке или ремење од гуме за транспортне или трансмисионе сврхе:

- Траке и ремење за транспортне сврхе:
4010 12 00 - - ојачани само текстилним материјалима
4010 19 00 - - остали

- Траке или ремење за трансмисионе сврхе:
4010 31 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V 

ремење), V ребрасти, спољашњег обима преко 60 cm, али не преко 180 cm
4010 32 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V 

ремење), осим V ребрастих, спољашњег обима преко 60 cm, али не преко 180 
cm

4010 33 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V 
ремење), V ребрасти, спољашњег обима преко 180 cm, али не преко 240 cm

4010 34 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V 
ремење), осим V ребрастих, спољашњег обима преко 180 cm, али не преко 240 
cm

4010 35 00 - - бескрајно синхрони ремење, спољашњег обима преко 60 cm, али не преко 
150 cm

4010 36 00 - - бескрајни синхрони каишеви, спољашњег обима преко 150 cm, али не преко 
198 cm

4010 39 00 - - остали
4011 Нове спољне пнеуматске гуме:
4011 10 00 - За путничке аутомобиле (укључујући караван и тркачке аутомобиле)
4011 20 - За аутобусе или камионе:
4011 20 90 - - са индексом оптерећења преко 121:
ex 4011 20 90 - - - димензија наплатка не преко 61 cm
4011 40 - За мотоцикле:
4011 50 00 - За бицикле

- Остале, са стреластом или сличном шаром:
4011 69 00 - - остало

-  Остале:
4011 99 00 - - остало
4013 Унутрашње гуме:
4013 10 00 - За путничке аутомобиле (укључујући караване и тркачке аутомобиле), за 

аутобусе или камионе:
ех 4013 10 90 - - за аутобусе или камионе
4013 20 00 - За бицикле
4013 90 00 - Остале
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4015 Предмети одеће и прибор за одећу (укључујући и рукавице са или без прстију), 
за све врсте намене, од гуме, осим од тврде гуме:
- Рукавице са или без прстију:

4015 19 - - остало
4015 90 00 - Остало
4016 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме:

- Остало:
4016 91 00 - - покривачи подова, простирачи и отирачи
4016 92 00 - - гуме за брисање
4016 93 00 - - производи за заптивање
ex 4016 93 00 - - - осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове
4016 95 00 - - остали производи на надувавање
4016 99 - - остало:

- - - за моторна возила из тар. бројева 8701 до 8705 :
4016 99 52 - - - - делови од гуме спојене за метал
4016 99 57
ех 4016 99 57

- - - - остало:
- - - - - осим спојница (наглавака) за техничке потребе, за цивилне 
ваздухоплове
- - - остало:

4016 99 91 - - - - делови од гуме спојене на метал
ex 4016 99 91 - - - - - осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове
4016 99 97 - - - - остало
ex 4016 99 97 - - - - - осим спојница (наглавака) за техничке потребе, за цивилне 

ваздухоплове
4017 00 Тврда гума (нпр.: ебонит) у свим облицима, укључујући отпатке и остатке; 

производи од тврде гуме
4201 00 00 Седларски и сарачки производи за било које животиње (укључујући штранге за 

амове, поводце, коленице, корпе за њушке, подметаче и јастуке за седла, торбе-
бисаге, капуте за псе и слично), од било ког материјала

4203 Одећа и прибор за одећу, од коже или вештачке коже
4302 Штављена или обрађена крзна (укључујући главе, репове, шапе и друге комаде 

или одсечке), несастављена или састављена (са додавањем или без додавања 
других материјала), осим оних који се сврставају у тар. број 4303

4303 Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна
4304 00 00 Вештачко крзно и производи од вештачког крзна
ex 4304 00 00 - Производи од вештачког крзна
4410 Плоче иверице, плоче зване “ oriented strand board “ (OSB)и сличне плоче

(нпр.:”wafer-board”) од дрвета или других дрвенастих (лигнинских) материјала, 
неагломерисаних или агломерисаних смолама или другим органским везивним
средствима:
- Oд дрвета:

4410 11 - - плоче иверице:
4410 11 10 - - - необрађене или даље необрађиване сем брушења
4410 11 30 ---површински превучене хартијом која је импрегнисана меламином
4410 11 50 ---површински превучене са украсним ламинатима од пластичних маса
4410 11 90 - - - остале
4410 19 00 - - остале
еx 4410 19 00 - - - Осим плоче зване „wafer-board “
4410 90 00 - Остало
4411 Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане 

или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима:
- Плоче влакнатице, средње густине (MDF):
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4411 12 - - дебљине не преко 5 mm:
4411 12 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 12 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 12 90 - - - остале:
ex 4411 12 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 13 - - дебљине преко 5 mm, али не преко 9 mm:
4411 13 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 13 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 13 90 - - - остале:
ex 4411 13 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 14 - - дебљине преко 9 mm:
4411 14 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 14 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 14 90 - - - остале:
ex 4411 14 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

- остале:
4411 92 - - густине преко 0,8 g/cm3

4412 Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи од дрвета:
4412 10 00 - Oд бамбуса:
ex 4412 10 00 -- осим са најмање једним спољним слојем од нечетинарског дрвета, које 

садрже најмање један слој од иверице
- Остале шпер плоче, које се састоје само од фурнирских листова од дрвета 
(осим од бамбуса), чије су појединачне дебљине не преко 6 mm:

4412 32 00 - - остале, са најмање једним спољним слојем од нечетинарског дрвета
4412 39 00 - - остале
4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне производе:
4414 00 10 - Од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. за тарифне подбројеве 

ове Главе
4418 Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета, 

укључујући плоче са ћелијастом структуром, састављене подне плоче, резана и 
цепана шиндра:

4418 40 00 - Оплата за бетонске грађевинске радове
4418 60 00 - Стубови и греде
4418 90 - Остало:
4418 90 10 - - лепком ламинирана грађа
4418 90 80 - - остало
4421 Остали производи од дрвета:
4421 10 00 - Вешалице за одела
4421 90 - Остало:
4421 90 91 - - од плоча влакнатица
4602 Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике, од 

материјала за плетарство или од производа који се сврставају у тар. број 4601; 
производи од луфе:
- Од биљних материјала:

4602 11 00 - - од бамбуса
ex 4602 11 00 - - -  омоти од сламе за боце или корпарски, плетарски и слични производи, 

израђени директно у облике
4602 12 00 - - од ратана
ex 4602 12 00 - - -  омоти од сламе за боце или корпарски, плетарски и слични производи, 

израђени директно у облике
4602 19 - - остало:

- - - остало:
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4602 19 91 - - - - корпарски, плетарски и слични производи, израђени директно у облике 
од материјала за плетарство

4808 Хартија и картон, таласасти (са или без залепљених равних површинских 
листова), наборани (креповани, плисирани), рељефни или бушени, у ролнама 
или листовима, осим оне врсте хартије која је описана у тар. броју 4803:

4808 10 00 - Хартија и картон таласасти, укључујући бушене
4814 Тапети за зидове и сличне зидне облоге од хартије; витрофаније за прозоре, од 

хартије
4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и траке од 

целулозних влакана, за употребу у домаћинству или за санитарне сврхе, у 
ролнама ширине не преко 36 cm или сечена у одређене димензије или облике; 
марамице, марамице за чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 
хигијенски улошци, тампони, чаршави и слични предмети за домаћинство, 
болнице и санитарне потребе, одевни предмети и прибор за одевање од 
хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или трака од 
целулозних влакана:

4818 30 00 - Столњаци и салвете
4818 90 - Остало
4821 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и нештампане:
4821 90 - Остале
4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од целулозних 

влакана, сечени у одређене величине или облике; остали производи од 
хартијине масе, хартије, картона, целулозне вате или листова и трака од 
целулозних влакана:

4823 70 - Ливени или пресовани производи од хартијине масе
4907 00 Поштанске, таксене или сличне марке, непоништене, које су у оптицају или су 

намењене да буду у оптицају у земљи у којој имају или ће имати признату 
номиналну вредност; хартије са утиснутим жигом; банкноте, чекови, акције, 
деонице, обвезнице и слична документа

4909 00 00

ех 4909 00 00

Штампане или илустроване поштанске разгледнице; честитке и карте које 
имају личне поруке, штампане, илустроване или неилустроване, са ковертима 
или без коверата или украса: 
- Штампане или илустроване поштанске разгледнице

4911 Остали штампани материјал, укључујући штампане слике и 
- Остало:

4911 91 00 - - слике, гравуре и фотографије
5702 Теписи и остали подни покривачи ткани, али нетафтовани, нефлоковани, 

довршени или недовршени, укључујући "Kelim","Šumak", "Karamani" и сличне 
ручно ткане простирке

5703 Теписи и остали подни покривачи од текстила, тафтовани, довршени или 
недовршени

6401 Непромочива обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или 
пластичне масе, чије лице није причвршћено за ђон нити спојено с њим 
ушивањем, закивањем закивцима или ексерима, помоћу вијака, чепова или 
сличним поступцима:

6401 10 - Обућа са заштитном металном капном
- Остала обућа:

6401 92 - - која покрива глежањ, али не и колена
6401 99 00 - - Остало:
ex 6401 99 00 - - - осим оних која покривају колена
6402 Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или 

пластичне масе:
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- Спортска обућа:
6402 12 - - скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос - контри и ципеле за даску за снег
6402 19 00 - - остало
6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже 

и лицем (горњиштем), од коже:
- Спортска обућа:

6403 12 00 - - скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос-контри и ципеле за даску за снег
6403 19 00 - - остала
6403 20 00 - Обућа са ђоновима од коже и лицем  (горњиштем) од кожних каишева, који 

иду преко риса и око палца
- Остала обућа са ђоновима од коже:

6403 59 - - остало:
- - - остало :
- - - - обућа са лицем од каишева или која има један или неколико исечених 
делова :

6403 59 11 - - - - - са комбинацијом ђона и пете, висине преко 3 cm
- - - - - остало, са унутрашњим ђоном дужине:

6403 59 31 - - - - - - мањим од 24 cm
- - - - - - 24 cm и већим:

6403 59 35 - - - - - - - за мушкарце
6403 59 39 - - - - - - - за жене
6403 59 50 - - - - папуче и друга обућа за по кући

- - - - остала, са унутрашњим ђоном дужине:
6403 59 91 - - - - - мањим од 24 cm

- - - - - 24 cm и већим:
6403 59 95 - - - - - - за мушкарце
6403 59 99 - - - - - - за жене
6404 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, од коже или вештачке 

коже и лицем (горњиштем) од текстилних материјала
6406 Делови обуће (укључујући горњишта која су спојена или неспојена са 

унутрашњим ђоновима); улошци за обућу, умеци за пете и слични производи; 
камашне, увијаче и слични производи и њихови делови

6506 Остале покривке за главу, укључујући постављене или украшене:
6506 10 - Заштитне (кациге, шлемови и сл.):
6506 10 10 - - од пластичних маса
6602 00 00 Штапови, штапови-столице, бичеви, корбачи и сл. 
6603 Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602:
6603 90 - Остало:
6603 90 90 - - остало
6701 00 00 Коже и други делови птица, са њиховим перјем и паперјем, перје, делови перја, 

паперје и производи од њих (осим производа из тар. броја 0505 и обрађених 
бадрљица и перја)

6801 00 00 Коцке за калдрму, ивичњаци и плоче за тротоаре од природног камена (осим од 
шкриљаца)

6802 Обрађени камен за споменике и грађевине (осим шкриљаца) и производи од 
њих, осим производа из тар. броја 6801; коцкице за мозаик и слично од 
природног камена (укључујући и од шкриљаца) на подлози или без подлоге; 
вештачки обојене грануле, љуспице и прах од природног камена (укључујући и 
од шкриљаца)

6803 00 Шкриљац обрађен, производи од шкриљца или агломерисаног шкриљца
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6806 Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне вуне; експандирани 
или листасти вермикулит, експандиране глине, пенушава згура и слични 
експандирани минерални материјали; мешавине и производи од минералних 
материјала за термичку или звучну изолацију или за апсорбовање звука, осим 
оних из тар. броја 6811, 6812 или из Главе 69:

6806 20 - Вермикулит цепан у листове, експандирана глина, пенушава шљака и слични 
експандирани минерални материјали (укључујући међусобне мешавине)

6806 90 00 - Остало
6810 Производи од цемента, бетона или вештачког камена, армирани или 

неармирани
6813 Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала (нпр.: плоче, 

ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, облоге), немонтирани за кочнице, 
квачила или слично, на бази азбеста, осталих минералних материјала или 
целулозе, па и комбиновани са текстилом или другим материјалима:

6813 20 00 - Који садрже азбест:
ex 6813 20 00 - - облоге и плочице за кочнице, осим оних који се користе за цивилне 

ваздухоплове
- Који не садрже азбест:

6813 81 00 - - облоге и плочице за кочнице:
ex 6813 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
6815 Производи од камена или осталих минералних материјала (укључујући угљена 

влакна, производе од угљених влакана и производе од тресета), на другом 
месту непоменути нити обухваћени:
- Остали производи:

6815 91 00 - - који садрже магнезит, доломит или хромит
6815 99 - - остало:
6815 99 10 - - - од ватросталних материјала, хемијски везаних
6815 99 90 - - - остало
6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички 

производи за уградњу, осим оних од силикатног фосилног брашна или од 
сличних силикатних земљи:

6902 90 00 - Остало:
ex 6902 90 00 - - осим на бази угљеника или циркона
6904 Керамичке зидарске опеке, блокови за подове, блокови, носачи и слично
6905 Црепови, делови димњака, украси и остали производи за грађевинарство, од 

керамике
6906 00 00 Керамичке цеви, одводи, олуци и прибор за цеви
6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање или облагање; глазиране 

керамичке коцкице и слично за мозаик на подлози или без подлоге:
6908 90 - Остало:

- - остало:
- - - остало:
- - - - остало:

6908 90 99 - - - - - остало
6909 Керамички производи за лабораторијску, хемијску или осталу техничку 

употребу; корита, каде и слични судови који се употребљавају у 
пољопривреди; керамички лонци, тегле и слични производи који се 
употребљавају за транспорт или паковање робе:
- Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку 
употребу:

6909 12 00 - - производи чија је тврдоћа по “Mohs” скали, 9 или већа
6909 19 00 - - остало
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6909 90 00 - Остало
6911 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство
6911 90 00 - Остало
6912 00 Керамичко стоно и кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство и 

тоалетну употребу од керамике, осим од порцелана
6913 Статуете и остали украсни производи од керамике
6914 Остали производи од керамике:
6914 90 - Остало
7007 Сигурносно стакло, од каљеног или слојевитог стакла:

- Каљено сигурносно стакло:
7007 11 - - величине и облика подесног за уграђивање у возила, ваздухоплове, 

васионске бродове или пловила
7007 19 - - остало:
7007 19 20 - - - обојено у маси, непровидно, плакирано или са слојем за апсорпцију или 

рефлексију
7007 19 80 - - - остало

- Ламинирано (слојевито) сигурносно стакло:
7007 21 - - величине и облика погодног за уградњу у возила, ваздухоплове, васионске 

бродове и пловила:
7007 21 20 - - - величине и облика подесног за уградњу у моторна возила
7007 21 80 - - - остало:
ex 7007 21 80 - - - - осим ветробранског стакла, неурамљеног, за цивилне ваздухоплове
7007 29 00 - - остало
7008 00 Вишезидни панел елементи за изолацију, од стакла
7009 Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући и ретровизоре:
7009 10 00 - Ретровизори (огледала за возила)
7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, од стакла, за 

транспорт или паковање робе; тегле од стакла за конзервирање, чепови, 
поклопци и остали затварачи од стакла:

7010 90 - Остало:
- - остало:
- - - остало, запремине од:
- - - - мање од 2,5 l:
- - - - - за пиће и храну:
- - - - - - боце:
- - - - - - - од необојеног стакла, запремине од:

7010 90 45 - - - - - - - - 0,15 l или више али не више од 0,33 l
- - - - - - - од обојеног стакла, запремине од:

7010 90 53 - - - - - - - - више од 0,33 l али мање од 1 l
7010 90 55 - - - - - - - - 0,15 l или више али не више од 0,33 l
7011 Стаклени омотачи (укључујући балоне и цеви), отворени и њихови стаклени 

делови без фитинга, за електричне сијалице, катодне цеви или слично:
7011 90 00 - Остало
7014 00 00 Производи од стакла за сигнализацију и оптички делови од стакла (осим оних 

из тар. броја 7015), оптички необрађени
7015 Стакла за часовнике и слична стакла, стакла за некорективне и корективне 

наочаре, искривљена, савијена, издубљена и слично обрађена, оптички 
необрађена; издубљена сферна стакла и сегменти за производњу таквих 
стакала:

7015 90 00 - Остало
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7016 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресованог или ливеног 
стакла, армирани или неармирани, који се употребљавају у грађевинарству; 
стаклене коцкице и остала ситна стаклена роба на подлози или без подлоге за 
мозаик или сличне украсне сврхе; оловом уоквирена прозорска окна у боји 
(“витражно”, “катедрално”, “уметничко”) и слично; мултицелуларно или 
пенасто стакло у облику блокова, панела, плоча или сличних облика:

7016 10 00 - Стаклене коцкице и остала ситна стаклена роба, на подлози или без подлоге, 
за мозаике или сличне декоративне сврхе

7018 Перле од стакла, имитација бисера, имитација драгог или полудрагог камења и 
слична ситна стаклена роба и предмети од тих производа, осим имитације 
накита, очи од стакла, осим протетичких предмета; статуете и остали украси од 
стакла израђени на дуваљкама, осим имитације накита; стаклене куглице 
пречника не преко 1 mm:

7018 10 - Перле од стакла, имитације бисера, имитације драгог или полудрагог камења 
и слична ситна стаклена роба

7018 20 00 - Стаклене куглице пречника не преко 1 mm
7018 90 - Остало:
7018 90 90 - - остало
7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и производи од њих (нпр: 

предиво, тканине):
- Снопови стаклених влакана, ровинг, предиво и сечене нити:

7019 11 00 - - сечене нити, дужине не преко 50 mm
- Копрене (воал), мреже, мат, асуре, плоче и  слични неткани производи:

7019 39 00 - - остало
7019 40 00 - Ткани материјали од ровинга

- Остали ткани материјали:
7019 52 00 - - ширине преко 30 cm, платненог преплетаја, масе мање од 250 g/m2, од 

филамената нумерације по једној жици не преко 136 текса
7019 59 00 - - остало
7020 00 Остали производи од стакла:
7020 00 05 - Кварцне цеви и држачи за реакторе, намењене за стављање у дифузионе и 

оксидационе пећи за производњу полупроводничких материјала
- улошци за термос боце или остале вакуум судове:

7020 00 10 - - од топљеног кварца или од другог топљеног силицијума 
7020 00 30 - - од стакла које има линеарни коефицијенат ширења или дилaтације не преко 

5 x 10-6 по Келвину, на температури од 0ºC до 300ºC
7020 00 80 - - остало
7117 Имитација накита:

- Од простих метала, укључујући и који су превучени племенитим металима:
7117 19 - - остало:
7117 19 10 - - - са деловима од стакла

- - - без делова од стакла:
7117 19 99 - - - - остало
7117 90 00 - Остало
7208 Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 

600 mm или веће, неплатирани и непревучени:
- Остали, у котуровима, само топло ваљани:

7208 39 00 - - дебљине мање од 3 mm
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7214

7214 20 00 

7214 99

7214 99 10 

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само коване, топло ваљане, топло 
вучене или топло екструдиране, укључујући оне
које су усукане после ваљања
- Са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним 
у процесу ваљања
- Остале:
- - Остале:
- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:
- - - -за армирање бетона

7216 Профили од гвожђа или нелегираног челика:
- Остали:

7216 91 - - хладно добијени или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа
7216 99 00 - - остали
7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика:
7217 10 - Непревучена, полирана или неполирана:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:
- - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће:

7217 10 39 - - - - остала
7217 20 - Превучена цинком:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси , максималне димензије 
попречног пресека:

7217 20 30 - - - 0,8 mm и веће
7217 20 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси
7302 Mатеријал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или 

челика: шине, шине вођице и назубљене шине, скретнички језичци, срцишта, 
потезне мотке и други делови скретница, прагови, везице, шинске столице, 
клинови шинских столица, подложне плочице, причврсне плочице, дистантне 
шипке и мотке, други делови специјално конструисани за постављање, спајање 
и причвршћивање шина:

7302 40 00 - Везице и подложне плочице
7302 90 00 - Остало
7306

7306 30

7306 30 80

ех 7306 30 80

Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, 
заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика
- Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног 
челика:
- - остале:
- - - остале, спољашњег пречника:
- - - - преко 168,3 mm, али не преко 406,4 mm:
- - - - - осим са уграђеним прибором погодне за транспорт гасова или течности, 
за цивилне ваздухоплове

7310 Танкови, бурад, бачве, лимене кутије и слични контејнери, за било који 
материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, 
запремине не преко 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али 
неопремљени механичким или термичким уређајима:

7312 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од 
гвожђа или челика, електрично неизоловани:

7312 10 - Упредена жица, ужад и каблови:
7312 10 20 - - од нерђајућег челика:
ex 7312 10 20 - - - осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваздухоплове

- - остали, са максималном димензијом попречног  пресека:
- - - не преко 3 mm:

7312 10 49 - - - - остали:
ex 7312 10 49 - - - - - осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваздухоплове
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- - - преко 3 mm:
- - - - упредена жица::

7312 10 61 - - - - - непревучена:
ex 7312 10 61 - - - - - - осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваздухоплове

- - - - - превучена:
7312 10 65 - - - - - - превучена цинком:
ex 7312 10 65 - - - - - - - осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваздухоплове
7312 10 69 - - - - - - остала
ex 7312 10 69 - - - - - - - осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваздухоплове
7312 90 00 - Остали:
ex 7312 90 00 - - осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваздухоплове
7314 Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и ограде, од гвоздене 

или челичне жице; решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада 
лима или траке) од гвожђа или челика:

7314 20 - Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од жице 
максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и који имају 
отворе величине 100 cm2 или веће
- Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања:

7314 39 00 - - остале
7317 00 Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, зашиљени 

крампони (осим оних из тар броја 8305) и слични предмети, од гвожђа или 
челика, са или без главе од другог материјала, али искључујући такве 
производе са главом од бакра

7318 Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке 
(укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика

7320 Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика
7321 Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњишта, кухињске пећи

(укључујући и са помоћним казаном за централно грејање), роштиљи, мангали, 
гасни решои, грејачи тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, 
и њихови делови, од гвожђа или челика:
- Остали апарати:

7321 89 00 - - остало, укључујући  апарате на чврста горива
ex 7321 89 00 - - - на чврста горива
7322 Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани и њихови делови, од 

гвожђа или челика; грејачи ваздуха и дистрибутори топлог ваздуха 
(укључујући дистрибуторе који такође могу дистрибуирати свеж или 
кондициониран ваздух), неелектрично загревани, са уграђеним моторним 
вентилатором, и њихови делови, од гвожђа или челика:
- Радијатори и њихови делови:

7322 11 00 - - од ливеног гвожђа
7322 19 00 - - остали
7323 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од 

гвожђа или челика; вуна од гвожђа или челика, сунђери за рибање посуђа и 
јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од гвожђа или челика:
- Остало:

7323 91 00 - - од ливеног гвожђа, неемајлирани
7323 93 - - од нерђајућег челика
7323 94 - - од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика, емајлирани:
7323 94 10 - - - производи за стону употребу
7323 99 - - остали:
7323 99 10 - - - производи за стону употребу

- - - остало:
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7323 99 99 - - - - остало
7324 Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика:

- Каде:
7324 21 00 - - од ливеног гвожђа, емајлиране или неемајлиране
7324 90 00 - Остало, укључујући и делове:
ex 7324 90 00 - - осим санитарних производа (укључујући њихове делове), за цивилне 

ваздухоплове 
7325 Остали ливени производи од гвожђа или челика
7326 Остали производи од гвожђа или челика
7403 Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:

- Легуре бакра:
7403 21 00 - - легуре бакра и цинка (месинг)
7407 Шипке и профили, од бакра:

- Од легура бакра:
7407 29 - - Остале:
7408 Жица од бакра:

- Од рафинисаног бакра:
7408 19 - - остала

- Од легура бакра:
7408 22 00 - - од легура бакра и никла (купро-никл) или  бакра, никла и цинка (ново 

сребро)
7410 Бакарне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, 

пластичне масе или сличних материјала) дебљине не преко 0,15 mm (не 
рачунајући подлогу):
- Без подлоге:

7410 11 00 - - од рафинисаног бакра
7418 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од 

бакра: сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, 
рукавице и слично, од бакра; санитарни предмети и њихови делови, од бакра:

7418 20 00 - Санитарни предмети и њихови делови
7419 Остали производи од бакра:

- Остали:
7419 99 - - остало:
7419 99 90 - - - остало
7605 Жица од алуминијума:

- Од нелегираног алуминијума:
7605 19 00 - - остала

- Од легура алуминијума:
7605 21 00 - - максималне димензије попречног пресека преко 7 mm
7605 29 00 - - остала
7608 Цеви од алуминијума:
7608 20 - Од легура алуминијума:

- - остале:
7608 20 81 - - - само екструдиране
ex 7608 20 81 - - - - осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, 

за цивилне ваздухоплове 
7609 00 00 Прибор за цеви од алуминијума (нпр.: спојнице, колена, муфови)
7611 00 00 Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који 

материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 l, са 
или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или 
термичким уређајима
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7612 Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и 
савитљиве цевасте контејнере), за било који материјал (осим компримованих 
или течних гасова) запремине која не прелази 300 l, са или без облоге или 
топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима

7613 00 00 Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове
7614 Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично 

неизоловани
7615 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од 

алуминијума; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, 
рукавице и слично, од алуминијума; санитарни предмети и њихови делови, од 
алуминијума

7616 Остали производи од алуминијума
8201 Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и грабуље; секире, 

косири и сличан алат за сечење; маказе свих врста за резање грана: косе, 
српови, ножеви за сено, маказе за живу ограду, клинови за цепање стабала и 
остали алат који се користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству:

8202 Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући листове тестера за 
урезивање, пререзивање као и листови тестера без зубаца):

8202 10 00 - Ручне тестере
8205 Ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке дијаманте), који на другом 

месту није поменут нити укључен; лампе за лемљење; менгеле, стеге и слично, 
осим прибора и делова за машине алатке; наковњи; преносне ковачнице; 
тоцила са постољем, окретана руком или педалом

8206 00 00 Алат из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за продају на мало
8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона, или за машине 

алатке (нпр.: за пресовање, ковање, утискивање, просецање, нарезивање и 
урезивање навоја, бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, 
глодање, умеци за одвртке) укључујући матрице за извлачење или 
екструдирање метала и алат за бушење стена и земље:
- Алат за бушење стена и земље:

8207 13 00 - - са радним делом од кермета
8207 19 - - остало, укључујући делове:
8207 19 90 - - - остало
8207 30 - Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање
8207 40 - Алат за нарезивање или урезивање навоја
8207 50 - Алат за бушење, осим за бушење стена и земље
8207 60 - Алат за проширивање отвора, укључујући бушењем
8207 70 - Алат за глодање
8207 80 - Алат за стругање
8207 90 - Остали изменљиви алат:

- - са радним делом од осталих материјала:
8207 90 30 - - - умеци за одвијање и завијање вијака
8207 90 50 - - - алат за израду озубљења

- - - остали са радним делом:
- - - - од кермета:

8207 90 71 - - - - - за обраду метала
8207 90 78 - - - - - остали

- - - - од осталих материјала:
8207 90 91 - - - - - за обраду метала
8207 90 99 - - - - - остали
8208 Ножеви и сечива, за машине или механичке справе
8209 00 Плочице, штапићи, врхови и слично за алат, немонтирани, од кермета
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8211 Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне ножеве), осим 
ножева из тар. броја 8208, и сечива за ножеве:

8211 10 00 - Сетови
- Остало:

8211 91 - - стони ножеви са фиксираним сечивом
8211 92 00 - - остали ножеви са фиксираним сечивом
8211 93 00 - - ножеви са нефиксираним сечивима
8211 94 00 - - сечива
8212 Апарати за бријање, бријачи и сечива за бријање, жилети и др. (укључујући 

недовршена сечива у траци)
8213 00 00 Маказе (укључујући кројачке и сличне маказе) и сечива за њих
8214 Остали ножарски производи (нпр.: машине за шишање или стрижу, месарске 

или кухињске сатаре, месарске секире и ножеви за сецкање меса, ножеви за 
папир); сетови и справе за маникир и педикир (укључујући и турпије за нокте)

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за сервирање колача, 
ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке за шећер и сличан кухињски и 
стони прибор:

8215 10 - Сетови, који садрже најмање један производ превучен племенитим металом
8215 20 - Остали сетови

- Остали:
8215 99 - - остали
8301 Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих метала; 

затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве од простих 
метала; кључеви за било који од поменутих производа, од простих метала:

8301 10 00 - Катанци
8301 30 00 - Браве за намештај
8301 40 - Остале браве
8301 50 00 - Затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве
8301 60 00 - Делови
8301 70 00 - Кључеви испоручени посебно
8302 Оков, прибор и слични производи од простих метала, за намештај, врата, 

степениште, прозоре, ролетне, каросерије, седларску робу, кофере, сандуке, 
кутије и слично; куке за вешање шешира, конзоле и слично, од простих метала; 
точкићи (за намештај и сл.), са елементима за причвршћивање, од простих 
метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала:

8302 30 00 - Остали оков, прибор и слични производи, за моторна возила
- Остали оков, прибор и слични производи:

8302 41 00 - - грађевински оков
8305 Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, спајалице за 

акта и писма, јахачи за картотеке и слични канцеларијски предмети, од простих 
метала; прошивне спајалице у “траци” (нпр.: за канцеларије, тапетарију, 
паковање), од простих метала:

8305 20 00 - Прошивне спајалице у “траци”
8305 90 00 - Остало, укључујући делове
8307 Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора:
8307 10 00 - Од гвожђа или челика:
ex 8307 10 00 - - осим са прибором за цивилне ваздухоплове
8309 Затварачи (укључујући крунске затвараче, навојне затвараче и затвараче кроз 

које се сипа), поклопци од лима са или без навоја, пломбе и други прибор за 
паковање, од простих метала:

8309 10 00 - Крунски затварачи
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8311 Жица, шипке, цеви, плоче, електроде и слични производи, од простих метала 
или металних карбида, обложени или испуњени топитељима, који се 
употребљавају за меко лемљење, тврдо лемљење, заваривање или наношење 
метала или металног карбида; жице и шипке агломерисане од праха простих 
метала, за метализацију прскањем:

8311 10 - Обложене електроде од простих метала, за електролучно заваривање
8311 20 00 - Жица од простог метала са језгром, за електролучно заваривање
8402 Котлови за производњу водене и друге паре (осим котлова за централно 

грејање који могу да произведу пару ниског притиска); котлови за прегрејану 
воду:
- Котлови за производњу водене и друге паре:

8402 11 00 - - котлови са водогрејним цевима и производњом паре преко 45 t/h
8402 12 00 - - котлови са водогрејним цевима и производњом паре не преко 5 t/h
8402 19 - - остали котлови за производњу паре, укључујући хибридне котлове
8402 20 00 - Котлови за прегрејану воду
8403 Котлови за централно грејање, осим котлова из тар. броја 8402
8404 Помоћни уређаји за котлове из тар. бр. 8402 или 8403 (нпр.: економајзери, 

прегрејачи, одстрањивачи чађи, рекуператори гаса); кондензатори за 
енергетске јединице на водену или другу пару:

8404 10 00 - Помоћни уређаји за котлове из тар. бр. 8402 или 8403
8404 20 00 - Кондензатори за енергетске јединице на водену или другу пару
8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећице, са 

наизменичним или обртним кретањем клипа:возила из Главе 87:
- Клипни мотори са наизменичним кретањем клипа, за погон возила из Главе 
87:

8407 31 00 - - запремине не преко 50 cm3

8407 32 - - запремине преко 50 cm3, али не преко 250 cm3

8407 33 - - запремине преко 250 cm3 , али не преко 1000 cm3:
8407 33 90 - - - остали
8407 34 - - запремине преко 1000 cm3:
8407 34 10 - - - за индустријску монтажу:

- једноосовинских трактора из тарифног подброја 8701 10;
- моторних возила из тар. броја 8703;
- моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запремине мање од 2 800 
cm3;
- моторних возила из тар. броја 8705:

ex 8407 34 10 - - - - осим за моторна возила из тар. броја 8703 
- - - остали
- - - - нови, запремине:

8407 34 91 - - - - - не преко 1500 cm3

8407 34 99 - - - - - преко 1500 cm3

8407 90 - Остали мотори:
8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије 

(дизел или полудизел):
8408 20 - Мотори за погон возила из Главе 87:

- - остали:
- - - за пољопривредне или шумске тракторе точкаше, снаге:

8408 20 31 - - - - не преко 50 kW
8408 20 35 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW

- - - за остала возила из Главе 87, снаге:
8408 20 51 - - - - не преко 50 kW
8408 20 55 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:
ex 8408 20 55 - - - - - осим за индустријску монтажу



- 532 -

Тарифна 
ознака

Наименовање

8408 90 - Остали мотори:
- - остали:
- - - нови, снаге:

8408 90 41 - - - - не преко 15 kW:
ex 8408 90 41 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8408 90 43 - - - - преко 15 kW, али не преко 30 kW:
ex 8408 90 43 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8408 90 45 - - - - преко 30 kW, али не преко 50 kW:
ex 8408 90 45 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8408 90 47 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:
ex 8408 90 47 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 Остале погонске машине и мотори:

- Хидрауличне погонске машине и хидраулични мотори:
8412 21 - - са линеарним кретањем (цилиндри):
8412 21 20 - - - хидраулични системи:
ex 8412 21 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 21 80 - - - остало:
ex 8412 21 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 29 - - остало:
8412 29 20 - - - хидраулични системи:
ex 8412 29 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - остали:
8412 29 81 - - - - хидраулични мотори:
ex 8412 29 81 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 29 89 - - - - остали:
ex 8412 29 89 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Пнеуматске погонске машине и пнеуматски мотори:
8412 31 00 - - са линеарним кретањем (цилиндри):
ex 8412 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 39 00 - - остало:
ex 8412 39 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 80 - - осталo:
8412 80 10 - - погонске машине на водену или другу пару
8412 80 80 - - осталo:
ex 8412 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 90 - Делови:
8412 90 20 - - реактивних мотора, осим турбомлазних:
ex 8412 90 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 90 40 - - хидрауличних погонских машина и хидрауличних мотора:
ex 8412 90 40 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 90 80 - - осталo:
ex 8412 90 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 Пумпе за течности, опремљене или не мерним уређајима; елеватори течности:

- Пумпе опремљене или предвиђене да буду опремљене мерним уређајима:
8413 11 00 - - пумпе за гориво или мазиво, које се употребљавају на 

бензинским станицама или гаражама
8413 19 00 - - остале:
ex 8413 19 00 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 20 00 - Ручне пумпе, осим оних из тар. подбројева 8413 11 и  8413 19:
ex 8413 20 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 30 - Пумпе за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са 

унутрашњим сагоревањем:
8413 30 80 - - остале:
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ex 8413 30 80 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 40 00 - Пумпе за бетон
8413 50 - Остале пумпе за потискивање са наизменичним кретањем:
8413 50 20 - - хидраулични агрегати:
ex 8413 50 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 50 40 - - дозирне пумпе:
ex 8413 50 40 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остале:
- - - клипне пумпе:

8413 50 61 - - - - хидрауличне:
ex 8413 50 61 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 50 69 - - - - остале
ex 8413 50 69 - - - - - осим клипно - мембранске капацитета већег од 15 l/s и осим оних који се 

користе за цивилне ваздухоплове
8413 50 80 - - - остали
ex 8413 50 80 - - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 - Остале пумпе за потискивање, са ротационим кретањем:
8413 60 20 - - хидраулични агрегати:
ex 8413 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остале:
- - - зупчасте пумпе:

8413 60 31 - - - - хидрауличне:
ex 8413 60 31 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 39 - - - - остале:
ex 8413 60 39 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - крилне пумпе:
8413 60 61 - - - - хидрауличне:
ex 8413 60 61 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 69 - - - - остале:
ex 8413 60 69 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 70 - - -  вијчане пумпе:
ex 8413 60 70 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 80 - - - остале:
ex 8413 60 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 - Остале центрифугалне пумпе:

- - потапајуће пумпе:
8413 70 21 - - - једностепене
8413 70 29 - - - вишестепене 
8413 70 30 - - циркулационе пумпе за грејне системе и снабдевање топлом водом 

- - остале, са излазним пречником:
8413 70 35 - - - не преко 15 mm:
ex 8413 70 35 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - преко 15 mm:
8413 70 45 - - - - пумпе са каналним и бочноканалним лопатичним колом (ободне):
ex 8413 70 45 - - - - -осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - - радијалне проточне пумпе:
- - - - - једностепене:
- - - - - - са једним улазним лопатичним колом:

8413 70 51 - - - - - - - у једном блоку:
ex 8413 70 51 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 59 - - - - - - - остале
ex 8413 70 59 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 65 - - - - - - са више од једног улазног лопатичног кола:
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ex 8413 70 65 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 75 - - - - - вишестепене:
ex 8413 70 75 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - - остале центрифугалне пумпе:
8413 70 81 - - - - - једностепене:
ex 8413 70 81 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 89 - - - - - вишестепене:
ex 8413 70 89 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остале пумпе; елеватори течности:
8413 81 00 - - пумпе:
ex 8413 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 82 00 - - елеватори течности

- Делови:
8413 91 00 - - пумпи:
ex 8413 91 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 92 00 - - елеватора течности
8414 Ваздушне или вакуум пумпе, ваздушни или гасни компресори и вентилатори; 

вентилациони или рециркулациони одстрањивачи мириса са уграђеним 
вентилатором, укључујући оне опремљене филтерима:

8414 30 - Компресори за расхладне уређаје:
8414 30 20 - - снаге не преко 0,4 kW:
ex 8414 30 20 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - снаге преко 0,4 kW:
8414 30 89 - - - остали:
ex 8414 30 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 40 - Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице

- Вентилатори:
8414 51 00 - - стони, подни, зидни, прозорски, плафонски или кровни вентилатори са 

уграђеним електромотором снаге не преко 125 :
ex 8414 51 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 59 - - остали:
8414 59 20 - - - аксијални вентилатори:
ex 8414 59 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 59 40 - - - центрифугални вентилатори:
ex 8414 59 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 59 80 - - - остали:
ex 8414 59 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 60 00 - Одстрањивачи мириса са максималном хоризонталном страницом не преко 

120 cm
8414 80 - Остало:

- - турбокомпресори:
8414 80 11 - - - једностепени:
ex 8414 80 11 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 19 - - - вишестепени:
ex 8414 80 19 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - компресори са наизменичним кретањем:
- - - притиска не преко 15 bar:

8414 80 22 - - - - капацитета не преко 60 m3 / h:
ex 8414 80 22 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 28 - - - - капацитета преко 60 m3 / h:
ex 8414 80 28 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - притиска преко 15 bar:
8414 80 51 - - - - капацитета не преко 120 m3 / h:
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ex 8414 80 51 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 59 - - - - капацитета преко 120 m3 / h:
ex 8414 80 59 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - ротациони компресори:
8414 80 73 - - - једноосовински:
ex 8414 80 73 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - вишеосовински:
8414 80 75 - - - - вијчани компресори:
ex 8414 80 75 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 78 - - - - остали:
ex 8414 80 78 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 80 - - остали:
ex 8414 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8416 Горионици за ложишта на течно гориво, на чврсто гориво у праху или на гас; 

механички уређаји за ложење, укључујући њихове механичке решетке, 
механичке одстрањиваче пепела и сличне уређаје:

8416 10 - Горионици за ложишта на течно гориво:
8416 30 00 - Механички уређаји за ложење, укључујући њихове механичке решетке, 

механичке одстрањиваче пепела и сличне уређаје
8417 Индустријске или лабораторијске пећи, укључујући пећи за спаљивање, 

неелектричне:
8417 20 - Пекарске пећи, укључујући пећи за кекс:
8417 80 - Остале:
8417 80 30
8417 80 50

- - пећи за печење керамичких производа
- - пећи за печење цемента, стакла и хемијских производа

8417 80 70
ех 8417 80 70

- - остале
- - - осим пећи за спаљивање отпада

8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или замрзавање, 
електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију ваздуха из 
тар. бр. 8415:
- Фрижидери за домаћинство:

8418 21 - - компресиони:
8418 21 10 - - - запремине преко 340 l

- - - остали:
- - - - остали, запремине:

8418 21 91 - - - - - не преко 250 l
8418 21 99 - - - - - преко 250 l, али не преко 340 l
8418 29 00 - - остали
ex 8418 29 00 - - - осим апсорпциони, електрични
8418 30 - Замрзивачи у облику сандука, запремине не преко 800 l:
8418 30 20 - - запремине не преко 400 l:
ex 8418 30 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 30 80 - - запремине преко 400 l, али не преко 800 l:
ex 8418 30 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 40 - Замрзивачи у облику ормара, запремине не преко 900 l:
8418 40 20 - - запремине не преко 250 l:
ex 8418 40 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 40 80 - - запремине преко 250 l, али не преко 900 l:
ex 8418 40 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 50 - Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично)

- - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном јединицом или 
испаривачем):

8418 50 19 - - - остало
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- - остала опрема за хлађење:
8418 50 91 - - - за дубоко замрзавање, осим оних из тарифних подбројева 

8418 30 и 8418 40
8418 50 99 - - - остало

- Остали уређаји за хлађење или замрзавање; топлотне пумпе:
8418 61 00 - - топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију из тарифног броја 8415:
ex 8418 61 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 69 00 - - остало:
ex 8418 69 00 - - - осим апсорпционих топлотних пумпи које се користе за цивилне 

ваздухоплове и осим осталих који се користе за цивилне ваздухоплове
- Делови:

8418 91 00 - - кућишта за уградњу уређаја за хлађење или замрзавање
8419 Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично загревани или не 

(осим пећи и остале опреме из тарифног броја 8514), за обраду материјала 
променом температуре, као што је: грејање, кување, пржење, дестилација, 
ректификација, стерилизација, пастеризација, парење, сушење,евапоризација, 
вапоризација, кондензација или расхлађивање,осим машина и уређаја за 
домаћинство; проточни и акумалациони грејачи воде, неелектрични:
- Проточни и акумулациони грејачи воде, неелектрични:

8419 11 00 - - проточни грејачи воде на гас
8419 19 00 - - остали

- Сушаре:
8419 31 00 - - пољопривредних производа
8419 39 - - остале

- Остале машине, уређаји и опрема:
8419 81 - - за припрему топлих напитака или за кување или грејање хране:
8419 81 20 - - - перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића:
ex 8419 81 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8419 81 80 - - - остало:
ex 8419 81 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8421 Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење; уређаји за 

филтрирање и пречишћавање течности или гасова:
- Уређаји за филтрирање и пречишћавање гасова:

8421 39 - - остали:
8421 39 20 - - - уређаји за филтрирање и пречишћавање ваздуха:
ex 8421 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - уређаји за филтрирање и пречишћавање осталих гасова:
8421 39 40 - - - - влажним поступком:
ex 8421 39 40 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8421 39 90 - - - - остали:
ex 8421 39 90 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8422 Машине за прање посуђа; машине за чишћење и сушење боца и других судова; 

машине за пуњење, затварање, херметичко затварање и етикетирање боца, 
лименки, кутија, врећа и других контејнера; машине за капслирање боца, тегли, 
туба и сличних контејнера; остале машине за паковање и завијање (укључујући 
машине које раде помоћу термоскупљајућих фолија); машине за газирање 
пића:
- Машине за прање посуђа:

8422 11 00 - - за домаћинство
8422 19 00 - - остале
8423 Ваге (осим вага осетљивости до 5 центиграма) укључујући и машине за 

бројање и контролу, које раде на бази мерења масе; тегови за ваге свих врста:
8423 10 - Ваге за мерење масе особа, укључујући ваге за бебе; ваге за домаћинство
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8423 30 00 - Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене масе 
материјала у кесе, вреће или контејнере, укључујући дозирне ваге
- Остале ваге:

8423 81 - - максималног опсега мерења масе не већег од 30 kg:
8423 82 - - максималног опсега мерења масе преко 30 kg али не већег од 5000 kg
8423 89 00 - - остало
8424 Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, исперзију или 

распршавање течности или праха; апарати за гашење пожара, напуњени или 
не; пиштољи за прскање и слични уређаји; машине за избацивање паре или 
песка и сличне машине за избацивање млаза:

8424 10 - Апарати за гашење пожара, напуњени или не:
8424 10 20 - - масе не преко 21 kg:
ex 8424 10 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8424 10 80 - - остали:
ex 8424 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; хоризонтална и вертикална 

витла; дизалице за велике терете са малом висином дизања:
- Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка или дизалица које се користе 
за подизање возила:

8425 31 00 - - на електрични погон:
ex 8425 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове и осим извозних 

уређаја за окна, витла специјално грађена за употребу испод земље
8425 39 - - остала:
8425 39 30 - - - покретана клипним мотором са унутрашњим сагоревањем:
ex 8425 39 30 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове и осим извозних 

уређаја за окна, витла специјално грађена за употребу испод земље
8425 39 90 - - - остала:
ex 8425 39 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове и осим извозних 

уређаја за окна, витла специјално грађена за употребу испод земље
- Дизалице за велике терете са малом висином дизања; дизалице за подизање 
возила:

8425 41 00 - - непокретне дизалице за уградњу у радионице за оправку друмских возила
8425 42 00 - - остале, хидрауличне:
ex 8425 42 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 49 00 - - остале:
ex 8425 49 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8426 Бродске дизалице (дерик дизалице); остале дизалице са краком и кабл 

дизалице; мостне дизалице и претоварни мостови, порталне дизалице, 
порталне аутокаре и аутокаре опремљене дизалицама
- Остале дизалице, самоходне:

8426 41 00 - - на точковима
8426 49 00 - - остале

- Остале дизалице:
8426 91 - - предвиђене за уградњу на друмска возила
8426 99 00 - - остале
ex 8426 99 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар (нпр.: лифтови и 

покретне степенице, транспортери и жичаре):
8428 20 - Транспортери, пнеуматски
8428 20 30 - - посебно конструисани за употребу у пољопривреди

- - остали:
8428 20 91 - - - за растресите материјале
8428 20 98 - - - остали:
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еx 8428 20 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
- Остали транспортери који раде континуално,  за робу или материјал:

8428 33 00 - - остали, с траком:
ex 8428 33 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 39 - - остали:
8428 39 20 - - - ваљкасти транспортери:
ex 8428 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 39 90 - - - остали:
ex 8428 39 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 90 - Остале машине:
8428 90 30 - - машине за манипулацију у ваљаоницама; столови са ваљцима за доношење 

и одношење производа; истоваривачи и манипулатори за инготе, кугле, шипке 
и слабове
- - остале:
- - - утоваривачи, специјално конструисани за употребу у пољопривреди:

8428 90 71 - - - - конструисани за прикључак на пољопривредне тракторе
8428 90 79 - - - - остале

- - - остале:
8428 90 91 - - - - механички утоваривачи за растресите материјале
8428 90 95 - - - - остали:
ex 8428 90 95 - - - - - осим гурачи рударских вагонета, локомотивске и вагонске преноснице, 

истоварни уређаји за вагоне и слична манипулативна опрема за железничке 
вагоне

8429 Булдожери, англдозери, машине за равнање (гредери), скрепери,багери, 
утоваривачи са лопатом, машине за набијање и друмски ваљци, самоходни:
- Булдожери и англдозери:

8429 11 00 - - гусеничари:
ex 8429 11 00 - - - снаге не преко 250 kW
8429 19 00 - - остало
8429 40 - Машине за набијање и друмски ваљци:

- Багери и утоваривачи:
8429 51 - - утоваривачи са предњом лопатом:

- - - остали:
8429 51 91 - - - - утоваривачи са лопатом, гусеничари
8429 51 99 - - - - остали
8429 52 - - машине са надградњом, која се обрће 360º
8429 59 00 - - остали
8433 Машине за бербу, жетву и вршидбу, укључујући пресе за балирање сламе и 

сточне хране; травокосачице и друге машине за кошење; машине за чишћење, 
сортирање или селекцију јаја, воћа или других пољопривредних производа, 
осим машина из тар. бр. 8437:
- Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене:

8433 11 - - са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем
8433 19 - - остале
8433 20 - Остале косачице, укључујући полужне прикључне косачице за монтажу на 

трактору
8433 30 00 - Остале машине за сено
8433 40 - Пресе за балирање сламе и сточне хране, укључујући и машине за скупљање 

и везивање у бале
- Остале машине за убирање пољопривредних производа (жетву, бербу итд); 
машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, круњење итд):
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8433 51 00

ех 8433 51 00

- - комбајни за убирање пољопривредних производа, са одвајањем зрна од 
биљке
- - - осим за индустријску монтажу (склапање), у несастављеном стању

8433 52 00 - - остале машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, круњење, итд)
8433 53 - - машине за вађење коренастих или гомољастих плодова:
8433 53 30 - - - комбајни за репу
8433 59 - - остале:

- - - комбајни за силажу:
8433 59 11 - - - - самоходни
8433 59 19 - - - - остали
8433 60 00 - Машине за чишћење или сортирање јаја, воћа или других пољопривредних 

производа
8435 Пресе, муљаче и сличне машине, које се користе у производњи 

вина, јабуковаче, воћних сокова или сличних напитака и пића:
8435 10 00 - Машине
8436 Остале машине за пољопривреду, хортикултуру, шумарство, живинарство и 

пчеларство, укључујући уређаје за клијање снабдевене механичком или 
термичком опремом; инкубатори и топле батерије за пилиће

8437 Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или сушеног махунастог 
поврћа; машине за млинарску индустрију или за прераду житарица или 
сушеног махунастог поврћа, осим машина за пољопривредна газдинства:

8437 10 00 - Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или сушеног махунастог 
поврћа

8437 80 00 - Остале машине
8438 Машине које се не сврставају у друге тар. бројеве ове главе, за индустријско 

припремање или производњу хране или пића, осим машина за екстракцију или 
припремање животињских или биљних масти или уља

8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући 
машине које перу и суше:
- Машине капацитета сувог рубља не већег од 10 kg:

8450 11 - - потпуно аутоматске машине:
8450 11 90 - - - капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg
8450 12 00 - - остале, са уређајем за центрифугално сушење
8450 19 00 - - остале
8451 Машине (осим машина из тар. бр. 8450) за прање, чишћење, цеђење, сушење, 

пеглање (укључујући пресе за обликовање и фиксирање форми), бељење, 
бојење, апретирање, довршавање, превлачење или импрегнисање текстилног 
предива, тканина, плетенина и др., или готових текстилних предмета и машине 
за наношење препарата на основну тканину или другу подлогу која се користи 
у производњи подних покривки као што је линолеум;машине за намотавање, 
одмотавање, савијање, сечење или зупчасто изрезивање текстилних тканина:
- Машине за сушење:

8451 21 - - капацитета сувог рубља не преко 10 kg
8451 29 00 - - остале
8456 Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста ласером или 

другим светлосним или фотонским снопом, ултразвуком, електроерозијом, 
електрохемијским поступком, електронским снопом, јонским снопом или 
млазом плазме:

8456 10 00 - Ласером, другим светлосним или фотонским снопом
ex 8456 10 00 - - осим врста које се користе у производњи полупроводничких плочица 

(wafers) или полупроводничких елемената
8456 20 00 - Ултразвуком
8456 30 - Електроерозијом
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8456 90 00 - Остале
8457 Обрадни центри, обрадне јединице и трансфер машине, за метале
8458 Стругови (укључујући центре за стругање) за обраду метала
8459 Машине алатке (укључујући обрадне главе на клизним носачима) за обраду 

метала: бушењем, проширивањем отвора, глодањем, урезивањем или 
нарезивањем навоја, осим стругова и центара за стругање из тар. бр. 8458

8460 Машине алатке за чишћење (абразивом и сл.), оштрење, брушење, хоновање, 
леповање, полирање или друге завршне обраде метала или кермета помоћу 
брусева, абразива или производа за полирање, осим машина за резање, 
брушење или другу завршну обраду зупчаника из тар. бр. 8461

8461 Машине алатке за рендисање, провлачење, израду зупчаника: резањем, 
брушењем или другом завршном обрадом, сечење тестером или на други начин 
и остале машине алатке за обраду метала или кермета, скидањем струготине, 
на другом месту непоменуте нити обухваћене

8462 Машине алатке (укључујући пресе) за обраду метала слободним  или ковањем 
у калупу; машине алатке за обраду метала савијањем, исправљањем, сечењем, 
просецањем или исецањем; пресе за обраду метала или металних карбида које 
нису претходно поменуте

8463 Остале машине алатке за обраду метала или кермета, без скидања струготине:
8463 10 - Машине за вучење шипки, цеви, профила, жице и сл.:
8463 10 90 - - остале
8463 20 00 - Машине за израду навоја ваљањем
8463 30 00 - Машине за обраду жице
8463 90 00 - Остале
8468 Машине и апарати за лемљење и заваривање, укључујући и оне које могу да 

режу, осим машина из тар. броја 8515; машине и апарати на гас за површинско 
каљење

8474 Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, прање, дробљење, млевење, 
мешање или гњечење земље, камена, руда или других минералних материјала у 
чврстом стању (укључујући прах и масупасту); машине за агломерисање, 
моделирање или обликовање чврстих минералних горива, керамичке масе, 
цемента, гипса или других минералних производа у облику праха или масе-
пасте; машине за израду ливачких калупа од песка:
- Машине за мешање или гњечење:

8474 32 00 - - машине за мешање минералних материјала са битуменом
8474 39 - - остале
8474 80 - Остале машине
8479 Машине и механички уређаји са посебним функцијама, непоменуте нити 

обухваћене на другом месту у овој глави:
- Остале машине и механички уређаји:

8479 82 00 - - машине за мешање, гњечење, дробљење, млевење, просејавање, решетање, 
хомогенизацију и емулзификацију

8479 89 - - остало:
8479 89 60 - - - системи за централно подмазивање
8481 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и 

слично, укључујући вентиле за смањење притиска и термостатски управљане 
вентиле:

8481 80 - Остали уређаји:
- - славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и 
сл:

8481 80 11 - - - вентили за мешање
8481 80 19 - - - остало
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- - вентили за радијаторе за централно грејање:
8481 80 31 - - - термостатски
8481 80 39 - - - остали
8481 80 40 - - вентили за спољашње и унутрашње пнеуматске гуме

- - остали:
- - - регулациони вентили:

8481 80 59 - - - - остали
- - - остали:
- - - - засуни:

8481 80 61 - - - - - од ливеног гвожђа
8481 80 63 - - - - - од челика
8481 80 69 - - - - - остали

- - - - запорни вентили:
8481 80 71 - - - - - од ливеног гвожђа
8481 80 73 - - - - - од челика
8481 80 79 - - - - - остали
8481 80 85 - - - - лептирасти вентили
8481 80 87 - - - - мембрански вентили
8481 90 00 - Делови
8482 Котрљајни лежаји:
8482 10 - Куглични лежаји:
8482 10 90 - - остали
8483 Трансмисиона вратила (укључујући брегаста вратила и коленаста вратила) и

криваје; кућишта за лежаје и клизни лежаји; зупчаници, зупчасти и фрикциони
преносници; навојна вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други
мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента; замајци, кајишници
и ужаници (укључујући за котураче); укључно-искључне спојнице и спојнице
за вратила (укључујући зглобне спојнице):

8483 10 - Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста 
вратила) и криваје:
- - криваје и коленаста вратила:

8483 10 21 - - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
ex 8483 10 21 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 10 25 - - - од челика кованог у отвореном калупу:
ex 8483 10 25 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 10 29 - - - остала:
ex 8483 10 29 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 10 50 - - зглобна вратила:
ex 8483 10 50 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 30 - Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни лежаји:
8483 30 80 - - клизни лежаји:
ex 8483 30 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 - Зупчасти и фрикциони преносници, искључујући зупчанике, и остале 

трансмисионе елементе испоручене посебно; навојна вретена са куглицама и 
ваљцима; мењачке кутије и други мењачи брзина, укључујући претвараче 
обртног момента:

8483 40 30 - - навојна вретена са куглицама или ваљцима:
ex 8483 40 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 90 - - остало:
ex 8483 40 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 60 - Укључно - искључне спојнице и спојнице за вратила (укључујући зглобне 

спојнице):
8483 60 20 - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
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ex 8483 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 60 80 - - остале:
ex 8483 60 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8486 Машине и апарати оне врсте која се употребљава искључиво или углавном за 

производњу полупроводничких ингота («boules») или дискова («wafers»), 
полупроводничких елемената, електронских интегрисаних кола или равних 
дисплеја; машине и апарати посебно наведени у напомени 9 под (В) уз ову 
главу; делови и прибор:

8486 30 - Машине и апарати за производњу равних дисплеја:
8486 30 30 - - апарати за суво нагризање електричних веза на подлоге уређаја са течним 

кристалима (LCD)
8501 Електромотори и електрични генератори (осим генераторских агрегата):
8501 10 - Мотори снаге не преко 37,5 W:
8501 20 00 - Универзални мотори за наизменичну и једносмерну струју, снаге преко 37,5 

W:
ex 8501 20 00 - - oсим снаге преко 735 W до 150 кW за цивилне ваздухоплове

- Остали мотори једносмерне струје; генератори једносмерне струје:
8501 31 00 - - снаге не преко 750 W:
ex 8501 31 00 - - - oсим мотора снаге преко 735 W, генератора једносмерне струје, за цивилне 

ваздухоплове
8501 32 - - снаге преко 750 W, али не преко 75 kW:
8501 32 20 - - -  снаге преко 750 W, али не преко 7,5 kW:
ex 8501 32 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 32 80 - - - снаге преко 7,5 kW, али не преко 75 kW:
ex 8501 32 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 33 00 - - снаге преко 75 kW, али не преко 375 kW:
ex 8501 33 00 - - - oсим мотора снаге до 150 кW и генератора, за цивилне ваздухоплове
8501 34 - - снаге преко 375 kW:
8501 34 50 - - - вучни мотори

- - - остали, снаге:
8501 34 92 - - - - преко 375 kW, али не преко 750 kW:
ex 8501 34 92 - - - - - осим генератора за цивилне ваздухоплове
8501 34 98 - - - - преко 750 kW:
ex 8501 34 98 - - - - - осим генератора за цивилне ваздухоплове

- Остали мотори наизменичне струје, вишефазни:
8501 53 - - снаге преко 75 kW:

- - - остали, снаге:
8501 53 94 - - - - преко 375 kW, али не преко 750 kW
8501 53 99 - - - - преко 750 kW

- Генератори наизменичне струје:
8501 62 00 - - снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA:
ex 8501 62 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 63 00 - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA:
ex 8501 63 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 64 00 - - снаге преко 750 kVA
8502 Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претварачи):

- Генераторски агрегати са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на 
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел мотори):

8502 11 - - снаге не преко 75 kVA:
8502 11 20 - - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8502 11 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 11 80 - - - снаге преко 7,5 kVA, али не преко 75 kVA:
ex 8502 11 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8502 12 00 - - снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA:
ex 8502 12 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 13 - - снаге преко 375 kVA:
8502 13 20 - - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA:
ex 8502 13 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 13 40 - - - снаге преко 750 kVA , али не преко 2000 kVA:
ex 8502 13 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 13 80 - - - снаге преко 2000 kVA:
ex 8502 13 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 - Генераторски агрегати са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на 

паљење помоћу свећице:
8502 20 20 - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8502 20 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 40 - - снаге преко 7,5 kVA , али не преко 375 kVA:
ex 8502 20 40 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 60 - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA:
ex 8502 20 60 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 80 - - снаге преко 750 kVA:
ex 8502 20 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остали генераторски агрегати:
8502 39 - - остали:
8502 39 20 - - - турбогенератори:
ex 8502 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 39 80 - - - остали:
ex 8502 39 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 40 00 - Електрични ротациони конвертори (претварачи):
ex 8502 40 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр.: исправљачи) и 

индуктивни калемови:
8504 10 - Баласти за сијалице са пражњењем:
8504 10 20 - - индукциони калемови, са или без прикљученог кондензатора:
ex 8504 10 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 10 80 - - остали:
ex 8504 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остали трансформатори:
8504 31 - - снаге не преко 1 kVA:

- - - мерни:
8504 31 21 - - - - напонски
ex 8504 31 21 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 31 29 - - - - остали
ex 8504 31 29 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 31 80 - - - остали:
ex 8504 31 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 34 00 - - снаге преко 500 kVA
8504 40 - Статички конвертори (претварачи):

- - остали:
8504 40 40 - - - поликристални полупроводнички исправљачи (селенски):
ex 8504 40 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - остали:
- - - - остали:
- - - - - инвертори:

8504 40 84 - - - - - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8504 40 84 - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8504 50 - Остали индуктивни калемови:
8504 50 95 - - остали:
ex 8504 50 95 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8505 Електромагнети; перманентни магнети и производи предвиђени да постану 

перманентни магнети после магнетисања; стезне главе, стезне направе и 
слични држачи радних предмета, на бази електромагнета или перманентних 
магнета; електромагнетне спојнице и кочнице; електромагнетске главе за 
дизање:

8505 20 00 - Електромагнетне спојнице, квачила и кочнице
8505 90 - Остало, укључујући делове:
8505 90 30 - - електромагнетне и перманентно магнетне стезне главе, стезне направе и 

слични држачи радних предмета
8505 90 90 - - делови
8506 Примарне ћелије и примарне батерије:
8506 10 - Са манган диоксидом:

- - алкалне:
8506 10 11 - - - цилиндричне ћелије
8507 Електрични акумулатори, укључујући сепараторе за њих, правоугаоне или не 

(укључујући квадратне):
8507 10 - Оловни акумулатори за покретање клипних мотора:

- - масе не преко 5 kg:
8507 10 41 - - - са течним електролитом:
ex 8507 10 41 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 10 49 - - - остали:
ex 8507 10 49 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - масе преко 5 kg:
8507 10 92 - - - са течним електролитом:
ex 8507 10 92 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 10 98 - - - остали:
ex 8507 10 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 20 - Остали оловни акумулатори:

- - вучни акумулатори (за погон електромотора возила или машина):
8507 20 41 - - - са течним електролитом
ex 8507 20 41 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 20 49 - - - остали
ex 8507 20 49 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остали:
8507 20 92 - - - са течним електролитом:
ex 8507 20 92 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 20 98 - - - остали:
ex 8507 20 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 30 - Никл-кадмијум акумулатори:
8507 30 20 - - херметички (непропуснo) затворени:
ex 8507 30 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остали:
8507 30 81 - - - вучни акумулатори (за погон електромотора возила или 

машина)
ex 8507 30 81 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 30 89 - - - остали:
ex 8507 30 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 40 00 - Никл-гвожђе акумулатори:
ex 8507 40 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 80 - Остали акумулатори:



- 545 -

Тарифна 
ознака

Наименовање

8507 80 20 - - никл-хидридни:
ex 8507 80 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 80 30 - - литијум-јонски:
ex 8507 80 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 80 80 - - остали:
ex 8507 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 90 - Делови:
8507 90 20 - - плоче за акумулаторе:
ex 8507 90 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 90 30 - - сепаратори:
ex 8507 90 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 90 90 - - остало:
ex 8507 90 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8514 Индустријске и лабораторијске електричне пећи (укључујући индукционе или 

диелектричне); остала индустријска или лабораторијска опрема за индукциону 
или диелектричну термичку обраду материјала:

8514 10 - Пећи загреване електричним отпором
8514 20 - Индукционе и диелектричне пећи
8514 40 00 - Остала опрема за индукциону или диелектричну термичку обраду материјала
8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући грејачи; 

електрични апарати за грејање простора и електрични уређаји за грејање тла; 
електро-термички апарати за уређивање косе (нпр: апарати за сушење косе, 
апарати за коврџање косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 
електротермички уређаји за домаћинство; електрични грејни отпорници, осим 
оних из тар. броја 8545:

8516 60 - Остале пећнице; штедњаци, апарати за кување, решои, роштиљи и ражњеви:
8516 60 10 - - штедњаци (који имају најмање једну пећницу и грејну плочу)
8516 80 - Електрични грејни отпорници:
8516 80 20 - - опремљени носачем од изолационог материјала:
ex 8516 80 20 - - - осим опремљених само са једноставним изолационим носачем и 

електричним прикључницама, за заштиту од мраза или за одмрзавање, за 
цивилне ваздухоплове

8516 80 80 - - остали
ex 8516 80 80 - - - осим за цивилне ваздухоплове
8516 90 00 - Делови
8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица или за друге 

бежичне мреже; остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других 
података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи 
(као што су локална-LAN или широкопојасна мрежа-WAN), осим емисионих и 
пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 8525, 8527 или 8528:
- Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других података, 
укључујући апарате за комуникацију у жичној или  бежичној мрежи (као што 
су локална-LAN или широкопојасна мрежа-WAN):

8517 62 00 - - машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију гласа, сликe или 
других података, укључујући комутационе и усмеривачке апарате:

ex 8517 62 00 - - - комутациони апарати за телефонију и телеграфију
8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући и звучнике у звучним

кутијама; слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети
који се састоје од микрофона и једног или више звучника; аудио-фреквентни
електрични појачивачи; електрични комплети за појачавање звука:
- Звучници, укључујући и звучнике у звучним кутијама:

8518 21 00 - - звучне кутије са једним звучником:
ex 8518 21 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8518 22 00 - - звучне кутије са више звучника:
ex 8518 22 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 29 - - остало:
8518 29 95 - - - остало:
ex 8518 29 95 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне са уграђеним 

пријемником или апаратом за снимање или репродукцију звука; телевизијске 
камере; дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкодери):

8525 60 00 - Предајници са уграђеним пријемником:
ex 8525 60 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; телевизијски 

пријемници, са или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и 
репродукцију звука или слике:
- Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или 
апарата за  снимање и репродукцију звука или слике:

8528 72 - - остали, у боји:
- - - остали:
- - - - са катодном цеви:
- - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 дијагоналне димензије 
екрана:

8528 72 35 - - - - - - преко 52 cm , али не преко 72 cm
8535 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту електричних 

струјних кола или за остваривање прикључивања за или у електричним 
струјним колима (нпр.: прекидачи,  осигурачи, одводници пренапона, 
ограничавачи напона, пригушивачи таласа високе фреквенције, утикачи и 
други конектори, разводне кутије), за напоне преко 1000 V:

8535 10 00 - Осигурачи
- Аутоматски прекидачи струјних кола:

8535 21 00 - - за напон мањи од 72,5 kV
8535 29 00 - - остали
8535 30 - Растављачи и прекидачи
8535 90 00 - Остало
8536 Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту електричних 

струјних кола или за остваривање прикључивања за или у електричним 
струјним колима (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, пригушивачи таласа 
високе фреквенције, утикачи и утичнице, сијалична грла  и остали конектори, 
разводне кутије), за напоне не преко 1000 V; конектори за оптичка влакна, 
снопове оптичких влакана или каблове:

8536 10 - Осигурачи
8536 20 - Аутоматски прекидачи струјних кола
8536 30 - Остали апарати за заштиту електричних струјних кола

- Сијалична грла, утикачи и утичнице:
8536 61 - - сијалична грла
8536 70 - Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или

каблове
8536 90 - Остали апарати:
8536 90 01 - - довршени шински разводници за електричне проводнике
8536 90 85 - - остали
8537 Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, опремљени са два или 

више производа из тар. бројева 8535 и 8536, за електрично управљање или 
развођење електричне енергије, укључујући оне са уграђеним инструментима и 
апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко управљање,осим 
комутационих апарата из тар. броја 8517
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8539 Електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са пражњењем, 
укључујући затворене рефлекторске улошке са уграђеним сијалицама и
ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице:

8539 10 00 - Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама:
ex 8539 10 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Сијалице са пражњењем, осим ултраљубичастих сијалица:
8539 32 - - сијалице са живином или натријумовом паром; сијалице са металним 

халогенидима
8539 39 00 - - остале

- Ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице:
8539 41 00 - - лучне сијалице
8539 49 - - остале:
8539 49 10 - - - ултраљубичасте сијалице
8539 90 - Делови:
8539 90 10 - - подножја за сијалице
8540 Термојонске, хладнокатодне и фотокатодне електронске цеви (нпр: вакуумске 

цеви или цеви пуњене паром или гасом, исправљачке цеви са живиним луком, 
катодне цеви, цеви за телевизијске камере):

8540 20 - Цеви за телевизијске камере; претварачи и појачивачи слике; остале 
фотокатодне цеви:

8540 20 80 - - остало
8540 40 00 - Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисплеје, у боји, са 

размаком фосфорних тачака на екрану мањим од 0,4 mm
8540 50 00 - Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисплеје, црно беле и 

остале једнобојне
8540 60 00 - Остале катодне цеви

- Микроталасне цеви (нпр.: магнетрони, клистрони, цеви са прогресивним 
таласима и карцинотрони), осим цеви са управљачком решетком:

8540 71 00 - - магнетрони
8540 72 00 - - клистрони
8540 79 00 - - остале

- Остале електронске цеви:
8540 81 00 - - пријемне и појачивачке цеви
8540 89 00 - - остале
8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), каблови 

(укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани електрични проводници, 
са или без конектора; каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана, 
комбиновани или не са електричним проводницима, са или без конектора:
- Жица за намотаје:

8544 11 - - од бакра
8544 19 - - остала
8544 70 00 - Каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана
8546 Електрични изолатори од било ког материјала
8605 00 00 Железнички или трамвајски путнички вагони, несамоходни; пртљажни вагони, 

поштански вагони и остали железнички или трамвајски вагони за специјалне 
сврхе, несамоходни (осим оних из тар. броја 8604)

8606 Железнички или трамвајски теретни вагони, несамоходни:
8606 10 00 - Вагони цистерне и слично
8606 30 00 - Самоистоварни вагони, осим оних из тар. подброја 8606 10 

- Остали:
8606 91 - - са кровом и затворени:
8606 91 80 - - - остали:
ex 8606 91 80 - - - - вагони са изолацијом или хлађењем, осим оних из тар. подброја 8606 10
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8606 99 00 - - остали
8701 Трактори (осим оних из тар. броја 8709):
8701 20 - Друмски тегљачи (“шлепери”) за полуприколице:
8701 20 10 - - нови
8701 90 - Остали:

- - пољопривредни трактори (осим једноосовинских) и шумски трактори, 
точкаши:
- - - нови, снаге мотора:

8701 90 35 - - - - преко 75 kW, али не преко 90 kW
8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за 

превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), укључујући “караван” и “комби” 
возила и возила за трке:
- Остала возила са клипним мотором, на паљење помоћу свећице, осим са 
ротационим клипним мотором:

8703 21 - - запремине цилиндара не преко 1000 cm3:
8703 21 10 - - - нова:
ex 8703 21 10 - - - - првог степена растављености
8703 22 - - запремине цилиндара преко 1000 cm3, али не преко 1500 cm3:
8703 22 10 - - - нова:
ex 8703 22 10 - - - - осим оних који су другог степена растављености
8703 22 90 - - - употребљавана
8703 23 - - запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 3000 cm3:

- - - нова:
8703 23 11 - - - - за становање или камповање
8703 23 19 - - - - остала:
ex 8703 23 19 - - - - - осим оних који су другог степена растављености
8703 23 90 - - - употребљавана
8703 24 - - запремине цилиндара преко 3000 cm3:
8703 24 10 - - - нова:
ex 8703 24 10 - - - - првог степена растављености

- Остала возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење 
помоћу компресије (дизел или полудизел):

8703 31 - - запремине цилиндара не преко 1500 cm3:
8703 31 10 - - - нова:
ex 8703 31 10 - - - -  првог степена растављености
8703 32 - - запремине цилиндара преко 1500 cm3, али не преко 2500 cm3:

- - - нова:
8703 32 11 - - - - за становање или камповање
8703 32 19 - - - - остала:
ex 8703 32 19 - - - - - осим оних који су другог степена растављености
8703 32 90 - - - употребљавана
8703 33 - - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

- - - нова:
8703 33 11 - - - - за становање или камповање
8703 33 19 - - - - остала:
ex 8703 33 19 - - - - -  првог степена растављености
8704 Моторна возила за превоз робе:

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 
компресије (дизел или полудизел):

8704 21 - - бруто масе не преко 5 t:
8704 21 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
- - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm3:
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8704 21 31 - - - - - нова:
ex 8704 21 31 - - - - - - првог степена растављености

- - - - запремине цилиндара не преко 2 500 cm3:
8704 21 91 - - - - - нова:
ex 8704 21 91 - - - - - -  првог степена растављености
8704 22 - - бруто масе преко 5 t, али не преко 20 t:
8704 22 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
8704 22 91 - - - - нова:
ex 8704 22 91 - - - - -  првог степена растављености
8704 23 - - бруто масе преко 20 t:
8704 23 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
8704 23 91 - - - - нова:
ex 8704 23 91 - - - - -  првог степена растављености

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 
свећице:

8704 31 - - бруто масе не преко 5 t:
8704 31 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
- - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm3:

8704 31 31 - - - - - нова:
ex 8704 31 31 - - - - - - првог степена растављености

- - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm3:
8704 31 91 - - - - - нова:
ex 8704 31 91 - - - - - -  првог степена растављености
8704 32 - - бруто масе преко 5 t:
8704 32 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
8704 32 91 - - - - нова:
ex 8704 32 91 - - - - - првог степена растављености
8706 00 Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705
8707 Каросерије (укључујући и кабине) за моторна возила из тар. бр. 8701 до 8705:
8707 10 - За возила из тар. бр. 8703:
8707 10 10 - - за индустријску монтажу
8710 00 00 Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена или не 

наоружањем, и њихови делови
8711 Мотоцикли (укључујући мопеде), бицикли и слична возила са помоћним 

мотором, са или без бочне приколице; бочне приколице:
8711 10 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине

цилиндара не преко 50 cm3

8711 50 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), запремине 
цилиндара преко 800 cm3

8711 90 00 - Остало
8714 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713:

- За мотоцикле (укључујући и мопеде):
8714 11 00 - - седишта
8714 19 00 - - остало

- Остали:
8714 91 - - рамови и виљушке и њихови делови
8714 92 - - наплаци и паоци точкова
8714 93 - - главчине, осим главчина са кочницом и кочница за главчине, и слободни 

ланчаници



- 550 -

Тарифна 
ознака

Наименовање

8714 94 - - кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за главчине, и 
њихови делови

8714 95 00 - - седишта
8714 96 - - педале и кривајни механизми, и њихови делови
8714 99 - - остало
8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; њихови делови:
8716 10 - Приколице и полуприколице за становање или камповање
8716 20 00 - Самоутоварне или самоистоварне приколице и полуприколице за 

пољопривредне сврхе
- Остале приколице и полуприколице за превоз робе:

8716 31 00 - - приколице-цистерне и полуприколице-цистерне
8716 39 - - остале:
8716 39 10 - - - конструисане за превоз високо радиоактивних материја

- - - остале:
- - - - нове:

8716 39 30 - - - - - полуприколице
- - - - - остале:

8716 39 51 - - - - - - једноосовинске
8716 39 80 - - - - употребљаване
8716 40 00 - Остале приколице и полуприколице
8716 80 00 - Остала возила
8716 90 - Делови
9003 Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови:

- Оквири:
9003 19 - - од осталих материјала:
9003 19 10 - - - од племенитих метала или метала платираних племенитим металима
9004 Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали:
9004 10 - Наочаре за сунце
9028 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или електрицитета, 

укључујући мераче за њихово баждарење:
9028 10 00 - Гасомери
9028 20 00 - Мерачи течности
9028 30 - Електрична бројила
9028 90 - Делови и прибор:
9028 90 10 - - за електрична бројила
9101 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и штоперице истог типа, 

са кутијом од племенитог метала или од метала платираног племенитим 
металом

9102 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и штоперице истог типа, 
осим оних из тар. броја 9101

9103 Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом за личне часовнике, 
искључујући часовнике из тар. броја 9104

9105 Остали часовници (осим часовника са механизмом за личне часовнике)
9113 Каишеви и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и наруквице
9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која се могу 

претворити у лежајеве, и њихови делови
9401 20 00 - Седишта за моторна возила
9401 30 - Обртна седишта са подешавањем висине:
9401 30 10 - - тапацирана, са наслоном за леђа и са точкићима или клизачима
9401 80 00 - Остала седишта
9401 90 - Делови:
9401 90 10 - - за седишта за ваздухоплове
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- - остали:
9401 90 80 - - - остали
9403 Остали намештај и његови делови:
9403 10 - Метални канцеларијски намештај
9403 20 - Остали метални намештај:
9403 20 20 - - кревети
ex 9403 20 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9403 20 80 - - остало
ex 9403 20 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9403 70 00 - Намештај од пластичних маса:
ex 9403 70 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Намештај од осталих материјала, укључујући трску, пруће, 
бамбус и сличне материјале:

9403 81 00 - - од бамбуса или ратана
9403 89 00 - - остала
9403 90 - Делови:
9403 90 10 - - од метала
9404 Носачи мадраца; предмети постељине и слична роба (нпр.: мадраци, јоргани, 

перине, јастуци, јастучићи) са опругама или пуњени било којим материјалом 
или од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући пресвучене:

9404 10 00 - Носачи мадраца
- Мадраци:

9404 21 - - од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући пресвучене
9404 30 00 - Вреће за спавање
9404 90 - Остало
9405 Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихове делове, на 

другом месту непоменути нити обухваћени; осветљени знаци, осветљене 
плочице са именима и слично, са стално фиксираним светлосним извором и 
њихови делови на другом месту непоменути нити обухваћени:

9405 10 - Лустери и остала електрична плафонска или зидна светлећа тела, осим за 
осветљавање јавних отворених простора или саобраћајница:
- - од пластичних маса:

9405 10 21 - - - за употребу са сијалицама са влакнима
9405 10 28 - - - остале
ex 9405 10 28 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9405 10 30 - - од керамике
9405 10 50 - - од стакла

- - од осталих материјала:
9405 10 91 - - - за употребу са сијалицама са влакнима
9405 10 98 - - - остале
ex 9405 10 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9405 20 - Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на под
9405 30 00 - Сетови за осветљавање новогодишњих јелки
9405 40 - Остале електричне лампе и светлећа тела
9405 50 00 - Неелектричне лампе и светлећа тела
9405 60 - Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично:
9405 60 20 - - од пластичних маса
ex 9405 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Делови:
9405 91 - - од стакла

- - - производи за електрична светлећа тела (искључујући рефлекторе):
9405 92 00 - - од пластичних маса
ex 9405 92 00 - - - осим за цивилне ваздухоплове
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9406 00 Монтажне зграде:
- остале:
- - од гвожђа или челика:

9406 00 38 - - - остале
9406 00 80 - - од осталих материјала
9503 00 Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са точковима; 

колица за лутке; лутке; oстале играчке; умањени модели и слични модели за 
игру,  укључујући са погоном; слагалице свих врста:

9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са точковима:
ex 9503 00 10 - осим колица за лутке

- Лутке у облику људских бића, делови и прибор за њих:
9503 00 21 - - лутке
9503 00 29 - - делови и прибор
9503 00 30 - Електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за њих; 

комплети за састављање умањених модела
- Остали сетови конструкција и конструкционе играчке:

9503 00 35 - - од пластичних маса
9503 00 39 - - од осталих материјала
ex 9503 00 39 - - - осим од дрвета

- Играчке у облику животиња и нељудских бића:
9503 00 41 - - пуњене
9503 00 49 - - остале

ex 9503 00 49 - - - осим од дрвета
9503 00 55 - Музички инструменти и музички апарати, у облику играчки

- Слагалице:
9503 00 69 - - остале
9503 00 70 - Остале играчке, у сетовима или на подлогама

- Остале играчке и модели, са уграђеним мотором:
9503 00 75 - - од пластичних маса
9503 00 79 - - од осталих материјала

- Остало:
9503 00 81 - - играчке у облику оружја
9503 00 85 - - ливени минијатурни модели од метала

- - остало:
9503 00 95 - - - од пластике
9503 00 99 - - - остало
9504 Производи за вашарске, стоне или друштвене игре, укључујући флипере, 

билијар, специјалне столове за казино игре и опрему за аутоматске куглане:
9504 10 00 - Електронске видео игре, за употребу са ТВ пријемником
9504 20 - Столови и прибор за билијар свих врста:
9504 20 90 - - остало
9504 30 - Остале игре, које се пуштају у рад металним новцем, банкнотама,банковним 

картицама, жетонима или другим средствима плаћања, осим опреме за 
аутоматске куглане

9504 40 00 - Карте за играње
9504 90 - Остало
9505 Празнични, карневалски и други производи за разоноду, укључујући за 

мађионичарске трикове и слично
9507 Штапови, удице и остали прибор, за риболов; мреже за извлачење упецаних 

риба; мреже за лептире и сличне мреже; “птице” за мамљење (осим оних из 
тар. бр. 9208 и 9705) и слични реквизити за лов и стрељаштво:

9507 10 00 - Штапови за риболов
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9507 20 - Удице, укључујући са струковима
9507 90 00 - Остало
9508 Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; путујући циркуси и

путујуће менажерије; путујућа позоришта:
9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове машина, апарата или 

возила), механичке направе за чишћење пода које се држе у руци, без мотора, 
пајалице и перушке; припремљени чворови и повеске за израду метли или 
четки; улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл.  (осим
брисача са ваљком):
- Четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за нокте, четке за 
трепавице и друге тоалетне четке за личну тоалету, укључујући четке које 
представљају делове апарата за личну тоалету:

9603 21 00 - - четкице за зубе, укључујући четкице за зубне протезе
9603 29 - - остало
9603 30 - Четкице за уметнике, четкице за писање и сличне четкице за наношење 

козметике:
9603 30 90 - - четкице за наношење козметике
9603 40 - Четке за бојење, премазивање и слично (осим четки из тар. подброја 9603 30); 

јастучићи за наношење боје и ваљци за бојење
9603 50 00 - Остале четке које представљају делове машина, апарата или возила
9605 00 00 Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или чишћење ципела или 

одела
9607 Патентни затварачи и њихови делови:

- Патентни затварачи:
9607 11 00 - - са зупцима од простих метала
9607 19 00 - - остали
9608 Хемијске оловке; фломастери и маркери са врхом од филца или другог 

порозног материјала; налив-пера и слична пера; пера за копирање; патент 
оловке; држаља за пера, држаља за оловке и слична држаља; делови 
(укључујући капе и клипсове) наведених производа, осим оних из тар. броја 
9609

9610 00 00 Таблице и табле за писање или цртање, урамљене или неурамљене
9611 00 00 Датумари, жигови и нумератори и слично (укључујући и справе за штампање 

или утискивање на етикетама) предвиђени за рад у руци; ручне слагаљке и 
гарнитуре за штампање које садрже такве слагаљке

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или 
другачије припремљене за давање отисака, укључујући на калемима или у 
патронама; јастучићи за жигове, натопљени или ненатопљени, са или без 
кутије:

9612 10 - Траке
9613 Упаљачи за цигарете и други упаљачи, укључујући механичке или електричне, 

и њихови делови, осим кремена и фитиља
9614 00 Луле за пушење (укључујући главе лула) и муштикле за цигаре или цигарете, и 

њихови делови
9615 Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице, игле за увојке, држачи увојака, 

виклери за косу и слично, осим оних из тар. броја 8516, и њихови делови
9616 Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и главе за њих; пудер-

пуфне и јастучићи за наношење козметичких или тоалетних препарата
9617 00 Термос-боце и остали термос судови, са вакуумском изолацијом, комплетни; 

њихови делови, осим стаклених уложака
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Тарифна 
ознака

Наименовање

9701 Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим цртежа из тар. 
броја 4906 и занатских производа сликаних или украшених руком; колажи и 
сличне украсне плоче

9702 00 00 Оригиналне гравуре, штампане слике и литографије
9703 00 00 Оригиналне скулптуре и кипови, од било ког материјала
9704 00 00 Поштанске и таксене марке, пригодни коверти, пригодни коверти првог дана, 

одштампане, франкиране писмоносне пошиљке и слично, употребљени или 
нeупотребљени, осим оних из тарифног броја 4907

9705 00 00 Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког, анатомског, 
историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског или нумизматичког 
интереса

9706 00 00 Антиквитети (старине), старији од сто година

_______________

ЛИСТА В

АНЕКС III

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом:

(a) даном ступања на снагу Споразума царинске стопе ће се снизити на 70% 
основне царине,

(б) 1. јануара 2011. године, царинске стопе ће се снизити на 55% основне царине,

(в)    1. јануара 2012. године, царинске стопе ће се снизити на 40% основне царине,

(г)    1. јануара 2013. године, царинске стопе ће се снизити на 20% основне царине,

(д) 1. јануара 2014. године, укинуће се преостале царинске стопе.

Тарифна 
ознака

Наименовање

3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу:
- Остали:

3006 92 00 - - фармацеутски отпад
3303 00 Парфеми и тоалетне воде
3304 Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за неговање коже (осим 

лекова), укључујући препарате за заштиту од сунца или за појачање 
пигментације при сунчању; препарати за маникир или педикир:

3304 10 00 - Препарати за шминкање усана
3304 20 00 - Препарати за шминкање очију
3304 30 00 - Препарати за маникир или педикир

- Остало:
3304 91 00 - - пудери, компактни или некомпактни
3305 Препарати за косу:
3305 20 00 - Препарати за трајно коврџање или исправљање косе
3305 30 00 - Лакови за косу
3305 90 - Остало
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Тарифна 
ознака

Наименовање

3307 Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после бријања, дезодоранси 
за личну употребу, препарати за купање, депилатори и остали парфимеријски, 
козметички или тоалетни препарати, на другом месту непоменути нити 
обухваћени; припремљени дезодоранси за просторије, парфимисани или
непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекциона својства:

3307 10 00 - Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после бријања
3307 20 00 - Дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења
3307 30 00 - Парфимисане соли и остали препарати за купање

- Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, укључујући мирисне 
препарате за религиозне обреде:

3307 49 00 - - остало
3307 90 00 - Остало
3401 Сапун; органски површински активни производи и препарати за употребу као 

сапун, у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада, са 
додатком или без додатка сапуна; органски површински активни производи и 
препарати за прање коже, у облику течности или крема и припремљени за 
продају намало, са додатком или без додатка сапуна; хартија, вата, филци 
неткане тканине, импрегнисани, премазани или превучени сапуном или 
детерџентом:
- Сапун и органски површински активни производи и препарати у облику 
штапића, колачића, ливених или обликованих комада, и хартија, вата, филц и 
неткане тканине, импрегнисани, премазани или  превучени сапуном или 
детерџентом:

3401 11 00 - - за тоалетну употребу (укључујући производе са лековитим материјама)
3401 19 00 - - остало
3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); површински активни 

препарати, препарати за прање (укључујући помоћне препарате за прање) и 
препарати за чишћење са додатком или без додатка сапуна, осим оних из тар. 
броја 3401:

3402 90 - Остало:
3402 90 10 - - површински активни препарати:
ex 3402 90 10 - - - осим оних који се користе за за флотацију руде (пенушавци)
3604 Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, противградне ракете, 

сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички производи:
3604 10 00 - Пиротехнички производи за ватромете
3825 Остатни производи хемијске индустрије или сродних индустрија, на другом 

месту непоменути нити обухваћени; градски отпад; талог из канализације; 
остали отпад наведен у Напомени 6. уз ову Главу:

3825 10 00 - Градски отпад
3825 20 00 - Талог из канализације
3825 30 00 - Клинички отпад

- Отпадни органски растварачи:
3825 41 00 - - халогеновани
3825 49 00 - - остали
3825 50 00 - Отпад од течности за нагризање метала, хидрауличних течности, кочионих 

течности и антифриза
- Остали отпад од хемијске или сродних индустрија:

3825 61 00 - - који углавном садржи органске састојке
3825 69 00 - - остали
3825 90 - Остало:
3825 90 90 - - остало
3922 Каде, туш-каде, лавабои, бидеи, клозетске шоље, седишта и поклопци, 

водокотлићи и слични санитарни производи, од пластичних маса
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Тарифна 
ознака

Наименовање

3923 Производи за транспорт или паковање робе, од пластичних маса; запушачи, 
поклопци, заклопци и остали затварачи, од пластичних маса:

3923 10 00 - Кутије, сандуци, гајбе и слични производи
- Вреће и кесе (укључујући купасте):

3923 21 00 - - од полимера етилена
3923 50 - Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи:
3923 50 90 - - остало
3924 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за домаћинство и хигијенски 

или тоалетни производи, од пластичних маса:
3924 10 00 - Стоно и кухињско посуђе и прибор
3925 Грађевински производи за уграђивање, од пластичних маса, на другом месту 

непоменути нити обухваћени:
3925 20 00 - Врата, прозори и оквири за њих, прагови за врата
3925 30 00 - Капци, ролетне (укључујући венецијанске ролетне) и слични производи и 

њихови делови
3926 Остали производи од пластичних маса и производи од осталих материјала из тар. 

бројева 3901 до 3914:
3926 10 00 - Производи за канцеларије или школе
3926 20 00 - Одећа и прибор за одећу (укључујући рукавице, са или без прстију)
4012 Протектиране или употребљаване спољне пнеуматске гуме; пуне гуме или гуме 

са ваздушним коморама, газећи слој (изменљиви протектори) и заштитни 
улошци (појасеви), од гуме:
- Протектиране пнеуматске гуме:

4012 11 00 - - врста које се користе за путничке аутомобиле (укључујући караване и тркачке 
аутомобиле)

4012 12 00 - - врста које се користе за аутобусе или камионе
4012 13 00 - - врста које се користе за ваздухоплове
ex 4012 13 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
4012 19 00 - - остало
4012 20 00 - Употребљаване пнеуматске спољне гуме
ex 4012 20 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
4012 90 - Остало
4013 Унутрашње гуме:
4013 10 - За путничке аутомобиле (укључујући караване и тркачке аутомобиле), за 

аутобусе или камионе:
4013 10 10 - - за путничке аутомобиле (укључујући караван и тркачке аутомобиле)
4016 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме:

- Остало:
4016 94 00 - - одбојници за бродове или докове (бокобрани) на надувавање или без 

надувавања
4202 Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе, футроле 

за двогледе, футроле за наочаре, футроле за камере, футроле за музичке 
инструменте, футроле за пушке, футроле за пиштоље и слични контејнери; путне 
торбе, термоизоловане торбе за храну или пиће, тоалетне торбе, руксаци, ручне 
ташне, торбе за куповину, новчаници за папирни новац, новчаници за метални 
новац, ташне за мапе, табакере, кесе за дуван, торбе за алат, спортске торбе, 
футроле за боце, кутије за накит, кутије за пудер, кутије за прибор за јело и 
слични контејнери, од коже или вештачке коже, од фолије од пластичних маса, 
од текстилних материјала, вулканфибера или од картона или потпуно или 
претежно пресвучени са тим материјалима или хартијом

4205 00 Остали производи од коже или од вештачке коже:
4205 00 90 - oстало
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Тарифна 
ознака

Наименовање

4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне производе:
4414 00 90 - Од осталог дрвета
4415 Сандуци, кутије, гајбе, добоши и слична амбалажа за паковање, од дрвета; 

добоши (калемови) за каблове, од дрвета; палете, сандучасте палете и друге 
утоварне табле, од дрвета; потпоре за палете, од дрвета

4417 00 00 Алати, кућишта за алате, држаље за алате, кућишта и дршке за метле и четке, од 
дрвета; калупи за обућу од дрвета

4418 Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета, 
укључујући плоче са ћелијастом структуром, састављене подне  плоче, резана и 
цепана шиндра:

4418 10 - Прозори, врата - прозори и оквири
4418 20 - Врата и њихови оквири и прагови
4421 Остали производи од дрвета:
4421 90 - Остало:
4421 90 98 - - остало
4817 Коверти, писма - коверти, дописнице и карте за дописивање,  од хартије или 

картона; сетови за дописивање у кутијама, кесицама, нотесима и сличним 
паковањима од хартије или картона

4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и траке од 
целулозних влакана, за употребу у домаћинству или за санитарне сврхе, у 
ролнама ширине не преко 36 cm или сечена у одређене димензије или облике; 
марамице, марамице за чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 
хигијенски улошци,тампони, чаршави и слични предмети за домаћинство, 
болнице и санитарне потребе, одевни предмети и прибор за одевање од
хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или трака од целулозних 
влакана:

4818 20 - Марамице, марамице за чишћење или за лице и пешкири
4819 Кутије, вреће и остали контејнери за паковање од хартије, картона, целулозне 

вате или листова и трака од целулозних влакана; регистратори, кутије за писма и 
слични картонажни производи од хартије или картона, који се употребљавају у 
канцеларијама, продавницама или слично

4820 Регистри, књиговодствене књиге, нотеси, књиге за наруџбине, признаничне 
књиге, агенде, меморандум - блокови, дневници и слични производи, свеске, 
подметачи за писање комбиновани са упијајућом хартијом, повези за књиге (за 
системе слободних листова или други), мапе, кошуљице и фасцикле за списе, 
пословни обрасци у више примерака, сетови са уметнутом карбон хартијом и 
слични производи за писање, од хартије или картона; албуми за узорке или 
колекције и омоти за књиге, од хартије или картона

4821 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и нештампане:
4821 10 - Штампане
4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од целулозних влакана, 

сечени у одређене величине или облике; остали производи од хартијине масе, 
хартије, картона, целулозне вате или листова и трака од целулозних влакана:
- Послужавници, чиније, тањири, шоље и слично, од хартије или картона :

4823 61 00 - - од бамбуса
4823 69 - - остало 
4823 90 - Остало:
4823 90 40 - - хартија и картон, који се користе за писање, штампање или друге графичке 

сврхе
4823 90 85 - - остало
ex 4823 90 85 - - - Осим покривача за подове на подлози од хартије или картона, несечених или 

сечених у одређене величине
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4909 00 00 Штампане или илустроване поштанске разгледнице; честитке и карте које имају 
личне поруке, штампане, илустроване или неилустроване, са ковертима или без 
коверата или украса:

ех 4909 00 00 - остало, осим штампаних или илустрованих поштанских разгледница
4910 00 00 Календари свих врста, штампани, укључујући календар блокове
4911 Остали штампани материјал, укључујући штампане слике и фотографије:
4911 10 - Трговачки рекламни материјал, трговачки каталози и слично

- Остало:
4911 99 00 - - остало:
ex 4911 99 00 - - - осим оних који се користе као штампани оптички варијабилни елементи  

(холограми)
6401 Непромочива обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или 

пластичне масе, чије лице није причвршћено за ђон нити спојено с њим 
ушивањем, закивањем закивцима или ексерима, помоћу вијака, чепова или 
сличним поступцима:
- Остала обућа:

6401 99 00 - - Остало:
ex 6401 99 00 - - - која покрива колена
6402 Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или пластичне 

масе:
6402 20 00 - Обућа са лицем (горњиштем) од трака или каишева спојених са ђоном 

укивањем чепова
- Остала обућа:

6402 91 - - која покрива глежањ
6402 99 - - остало
6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже и 

лицем (горњиштем), од коже:
6403 40 00 - Остала обућа са капном од метала

- Остала обућа са ђоновима од коже:
6403 51 - - која покрива глежањ
6403 59 - - остало:
6403 59 05 - - - обућа израђена од дрвеног ђона, без табанице 

- Остала обућа:
6403 91 - - која покрива глежањ
6403 99 - - остало
6405 Остала обућа
6702 Вештачко цвеће, лишће и плодови и њихови делови; производи израђени од 

вештачког цвећа, лишћа или плодова
6806 Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне вуне; експандирани 

или листасти вермикулит, експандиране глине, пенушава згура и слични 
експандирани минерални материјали; мешавине и производи од минералних 
материјала за термичку или звучну изолацију или за апсорбовање звука, осим 
оних из тар. броја 6811, 6812 или из Главе 69:

6806 10 00 - Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне вуне (укључујући 
међусобне мешавине), у расутом стању, листовима, плочама или ролнама

6901 00 00 Опеке, блокови, плочице и остали производи од силикатног фосилног брашна 
(нпр., од киселгура, триполита или диатомита) или од сличних силикатних 
земљи

6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички 
производи за уградњу, осим оних од силикатног фосилног брашна или од 
сличних силикатних земљи:
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6902 10 00 - Који садрже, по маси, појединачно или заједно, више од 50% следећих 
елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgO, CaO или Cr2O3:

ex 6902 10 00 - - осим оних који се користе као блокови за стакларске пећи
6902 20 - Са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида (Al2O3), силицијум 

диоксида (SiO2) или мешавина или једињења тих производа:
6902 20 10 - - са садржајем, по маси, 93% или више силицијум диоксида (SiO2)

- - остало:

6902 20 91
- - - са садржајем, по маси, више од 7%, али мање од 45% алумијум оксида 
(Al2O3)

6902 20 99 - - - остало:
еx 6902 20 99 - - - - осим оних који се користе као блокови за стакларске пећи
6907 Неглазиране керамичке плочице за поплочавање и облагање; неглазиране 

керамичке коцкице за мозаик и слично на подлози или без подлоге
6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање или облагање; глазиране 

керамичке коцкице и слично за мозаик на подлози или без подлоге:
6908 10 - Плочице, коцкице и слични производи правоугаоних или других облика, код 

којих се површина највеће стране може уклопити у квадрат странице мање од 7 
cm

6908 90 - Остало:
- - од обичне керамике:

6908 90 11 - - - двоструке плочице типа “Spaltplatten”
- - - остало, максималне дебљине:

6908 90 21 - - - - не преко 15 mm
6908 90 29 - - - - преко 15 mm

- - остало:
6908 90 31 - - - двоструке плочице типа “Spaltplatten”

- - - остало:
6908 90 51 - - - - са лицем не преко 90 cm2

- - - - остало:
6908 90 91 - - - - - производи од керамике (каменине)
6908 90 93 - - - - - производи од фајанса или фине керамике
6910 Судопере, лавабои, стубови за лавабое, каде, бидеи, клозетске шоље, 

водокотлићи, писоари и слични производи
6911 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство или тоалетну 

употребу, од порцелана:
6911 10 00 - Стоно и кухињско посуђе
6914 Остали производи од керамике:
6914 10 00 - Од порцелана
7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејнери, од стакла, за 

транспорт или паковање робе; тегле од стакла за конзервирање, чепови, 
поклопци и остали затварачи од стакла:

7010 90 - Остало:
7010 90 10 - - посуде за конзервисање (стерилисање)

- - остало:
7010 90 21 - - - израђено од стаклених цеви

- - - остало, запремине од:
7010 90 31 - - - - 2,5 l или више

- - - - мање од 2,5 l:
- - - - - за пиће и храну:
- - - - - - боце:
- - - - - - - од необојеног стакла, запремине од:

7010 90 41 - - - - - - - - 1 l или више
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7010 90 43 - - - - - - - - више од 0,33 l али мање од 1 l
7010 90 47 - - - - - - - - мање од 0,15 l

- - - - - - - од обојеног стакла, запремине од:
7010 90 51 - - - - - - - - 1 l или више
7010 90 57 - - - - - - - - мање од 0,15 l

- - - - - - остале, запремине од:
7010 90 61 - - - - - - - 0,25 l или више
7010 90 67 - - - - - - - мање од 0,25 l

- - - - - за остале производе:
7010 90 91 - - - - - - од необојеног стакла
7010 90 99 - - - - - - од обојеног стакла
7013 Производи од стакла врста који се употребљавају за столом, у кухињи, за 

тоалетне сврхе, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију и сличне сврхе (осим 
оних из тар. броја 7010 или 7018)

7020 00 Остали производи од стакла:
- улошци за термос боце или остале вакуум судове:

7020 00 07 - - недовршени
7020 00 08 - - довршени
7113 Накит и делови накита од племенитих метала или од метала платираних 

племенитим металима
7114 Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од племенитих метала 

или од метала платираних племенитим металима
7208 Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 

600 mm или веће, неплатирани и непревучени:
7208 10 00 - У котуровима, само топло ваљани, са шарама у рељефу:
ex 7208 10 00 - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси

- Остали, у котуровима, само топло ваљани, декапирани:
7208 25 00 - - дебљине 4,75 mm и веће
7208 26 00 - - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm
7208 27 00 - - дебљине мање од 3 mm

- Остали, у котуровима, само топло ваљани:
7208 36 00 - - дебљине преко 10 mm
7208 37 00 - - дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm
7208 38 00 - - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm
7208 40 00 - Ненамотани (у таблама), само топло ваљани, са рељефном површином

- Остали, ненамотани (табле), само топло ваљани: 
7208 51 - - дебљине преко 10 mm:

- - - дебљине преко 10 mm, али не преко 15 mm, ширине:
7208 51 98 - - - - мање од 2050 mm
7208 52 - - дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm:

- - - остали, ширине:
7208 52 99 - - - - мање од 2050 mm
7208 53 - - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm:
7208 53 90 - - - остали
7208 54 00 - - дебљине мање од 3 mm
7208 90 - Остали:
7208 90 20 - - бушени:
ex 7208 90 20 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7208 90 80 - - остали:
ex 7208 90 80 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7209 Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 

mm и веће, само хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани и 
непревучени:
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- У котуровима, само хладно ваљани (хладно редуковани):
7209 15 00 - - дебљине 3 mm и веће
7209 16 - - дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm:
7209 16 90 - - - остали:
ex 7209 16 90 - - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7209 17 - - дебљине 0,5 mm, али не преко 1 mm:
7209 17 90 - - - остали:
ex 7209 17 90 - - - - осим:

- са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси
- осталих, ширине преко 1500 mm
- осталих, ширине 1350 mm, али не преко1500 mm и дебљине 0,6 mm, али 
не преко 0,7 mm

7209 18 - - дебљине мање од 0,5 mm:
- - - остали:

7209 18 91 - - - - дебљине 0,35 mm или веће, али мање од 0,5 mm:
ex 7209 18 91 - - - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7209 18 99 - - - - дебљине мање од 0,35 mm:
ex 7209 18 99 - - - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси

- Ненамотани (у таблама), само хладно ваљани (хладно редуковани):
7209 26 - - дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm:
7209 26 90 - - - остали
7209 27 - - дебљине 0,5 mm, али не преко 1 mm:
7209 27 90 - - - остали:
ex 7209 27 90 - - - - осим:

-  ширине преко 1500 mm
- ширине 1350 mm, али не преко1500 mm и дебљине 0,6 mm, али не преко 
0,7 mm

7209 90 - Остали:
7209 90 20 - - бушени:
ex 7209 90 20 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7209 90 80 - - остали:
ex 7209 90 80 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7210 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm

или веће, платирани или превучени:
- Превучени калајем:

7210 11 00 - - дебљине 0,5 mm и веће
7210 12 - - дебљине мање од 0,5 mm:
7210 12 20 - - - бели лим:
ex 7210 12 20 - - - - дебљине 0,2 mm и веће
7210 12 80 - - - остали
7210 70 - Обојени, лакирани или превучени пластичном масом
7210 90 - Остали:
7210 90 40 - - калајисани и штампани
7210 90 80 - - остали
7211 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање 

од 600 mm, неплатирани и непревучени:
- Само топло ваљани:

7211 14 00 - - остали, дебљине 4,75 mm и веће
7211 19 00 - - остали

- Само хладно ваљани (хладно редуковани):
7211 23 - - са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:

- - - остали:
7211 23 30 - - - - дебљине 0,35 mm и веће
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7211 29 00 - - остали
7211 90 - Остали:
7211 90 20 - - бушени:
ex 7211 90 20 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7211 90 80 - - остали:
ex 7211 90 80 - - - са садржајем угљеника мање од 0,6%, по маси
7212 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 

600 mm, платирани или превучени:
7212 10 - Превучени калајем:
7212 10 90 - - остали
7212 40 - Обојени, лакирани или превучени пластичном масом
7216 Профили од гвожђа или нелегираног челика:

- Профили само хладно добијени или хладно довршени:
7216 61 - - добијени из пљоснатих ваљаних производа
7216 69 00 - - остали
7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика:
7217 10 - Непревучена, полирана или неполирана:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:
7217 10 10 - - - максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 mm

- - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће:
7217 10 31 - - - -са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним 

у процесу ваљања
7217 10 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси
7217 20 - Превучена цинком:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси , максималне димензије 
попречног пресека:

7217 20 10 - - - мање од 0,8 mm
7217 30 - Превучена осталим простим металима:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:
7217 30 41 - - - превучена бакром
7217 90 - Остала:
7217 90 20 - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси
7217 90 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси
7306 Остале цеви и шупљи профили (нпр.: са отвореним спојевима, заварене, заковане 

или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:
- Цеви за нафтоводе или гасоводе:

7306 11 - - Заварене, од нерђајућег челика:
7306 11 10 - - - подужно заварене
ex 7306 11 10 - - - - спољашњег пречника не преко168,3 mm
7306 19 - - остала:
7306 19 10 - - - подужно заварене:
ех 7306 19 10 - - - - спољашњег пречника не преко168,3 mm
7306 30 - Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног 

челика:
- - остале:
- - - остале, спољашњег пречника:
- - - - не преко 168,3 mm:

7306 30 77 - - - - - остале:
ex 7306 30 77 - - - - - - Осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт гасова или 

течности, који се користе за цивилне ваздухоплове
- Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека:

7306 61 - - Квадратног или правоугаоног попречног пресека:
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7306 61 92
- - - остале:
- - - - са зидом дебљине не преко 2 mm:

ex 7306 61 92 - - - - - осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт гасова или 
течности, који се користе за цивилне ваздухоплове

7306 61 99 - - - - са зидом дебљине преко 2 mm:
ex 7306 61 99 - - - - - осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт гасова или 

течности, који се користе за цивилне ваздухоплове
7306 69 - - од осталих попречних пресека који нису кружни:
7306 69 90 - - - остале:
ex 7306 69 90 - - - -  осим оних са уграђеним прибором погодне за транспорт гасова или 

течности, који се користе за цивилне ваздухоплове
7312 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од гвожђа или челика, 

електрично неизоловани:
7312 10 - Упредена жица, ужад и каблови:

- - остали, са максималном димензијом попречног пресека:
- - - преко 3 mm:
- - - - ужад и каблови (укључујући и оне затворене конструкције):
- - - - - непревучени или само превучени цинком, максималне димензије 
попречног пресека:

7312 10 81 - - - - - - преко 3 mm, али не преко 12 mm:
ex 7312 10 81 - - - - - - - осим оних опремљених или готових за употребу, који се користе за 

цивилне ваздухоплове
7312 10 83 - - - - - - преко 24 mm, али не преко 48 mm:
ex 7312 10 83 - - - - - - - осим оних опремљених или готових за употребу, који се користе за 

цивилне ваздухоплове
7312 10 85 - - - - - - преко 24 mm, али не преко 48 mm:
ex 7312 10 85 - - - - - - - осим оних опремљених или готових за употребу, који се користе за 

цивилне ваздухоплове
7312 10 89 - - - - - - преко 48 mm:
ex 7312 10 89 - - - - - - - осим оних опремљених или готових за употребу, који се користе за 

цивилне ваздухоплове
7312 10 98 - - - - - остали:
ex 7312 10 98 - - - - - -  осим оних опремљених или готових за употребу, који се користе за 

цивилне ваздухоплове
7321 Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњишта, кухињске пећи

(укључујући и са помоћним казаном за централно грејање), роштиљи, мангали, 
гасни решои, грејачи тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, и
њихови делови, од гвожђа или челика:
- Апарати за кување и грејачи тањира:

7321 11 - - на гас или и на гас и на друга горива
7321 12 00 - - на течна горива
7321 19 00 - - остали, укључујући апарате на чврста горива
ex 7321 19 00 - - - на чврста горива

- Остали апарати:
7321 81 - - на гас или и на гас и на друга горива
7321 82 - - на течна горива:
7321 90 00 - Делови
7323 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од гвожђа 

или челика; вуна од гвожђа или челика, сунђери за рибање посуђа и јастучићи за 
рибање или полирање, рукавице и слично, од гвожђа или челика:

7323 10 00 - Вуна од гвожђа или челика; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање 
или полирање, рукавице или слично
- Остало:
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7323 92 00 - - од ливеног гвожђа, емајлирани
7323 94 - - од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика, емајлирани:
7323 94 90 - - - остало
7323 99 - - остали:

- - - остало:
7323 99 91 - - - - лакирано или обојено
7324 Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика:
7324 10 00 - Судопере и лавабои, од нерђајућег челика:
ex 7324 10 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Каде:
7324 29 00 - - остале
7407 Шипке и профили, од бакра:
7407 10 00 - Од рафинисаног бакра

- Од легура бакра:
7407 21 - - од легура бакра и цинка (месинг)
7408 Жица од бакра: - Од рафинисаног бакра:

- Од легура бакра:
7408 21 00 - - од легура бакра и цинка (месинг)
7408 29 00 - - остала
7409 Плоче, лимови и траке, од бакра, дебљине преко 0,15 mm
7411 Цеви од бакра
7412 Прибор за цеви, од бакра (нпр.: спојнице, колена, муфови):
7604 Шипке и профили, од алуминијума:
7604 10 - Од нелегираног алуминијума

- Од легура алуминијума:
7604 21 00 - - шупљи профили
7604 29 - - остало:
7606 Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm:

- Правоугаони (укључујући и квадратне):
7606 11 - - од нелегираног алуминијума
7606 12 - - од легура алуминијума:
7606 12 10 - - - траке за жалузине

- - - остали:
7606 12 50 - - - - премазани, лакирани или превучени пластичном масом

- - - - остали, дебљине:
7606 12 93 - - - - - 3 mm и веће али мање од 6 mm
7606 12 99 - - - - - 6 mm и веће

- Остали:
7606 91 00 - - од нелегираног алуминијума
7606 92 00 - - од легура алуминијума
7608 Цеви од алуминијума:
7608 10 00 - Од нелегираног алуминијума
ex 7608 10 00 - - осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове
7608 20 - Од легура алуминијума:
7608 20 20 - - заварене
ex 7608 20 20 - - - осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове
- - остале:

7608 20 89 - - - остале
ex 7608 20 89 - - - - осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове
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7610 Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и 
делови конструкција (нпр.: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти 
стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за 
врата, ограде и стубови); лимови, шипке, профили, цеви и слично од
алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама:

7610 10 00 - Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата
7610 90 - Остало:
7610 90 10 - - мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови
8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за сервирање колача, 

ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке за шећер и сличан кухињски и 
стони прибор:
- Остали:

8215 91 00 - - превучени племенитим металом
8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећице, са 

наизменичним или обртним кретањем клипа:
- Клипни мотори са наизменичним кретањем клипа, за погон возила из Главе 87:

8407 34 - - запремине преко 1000 cm3:
- - - остали:

8407 34 30 - - - - употребљавани
8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије 

(дизел или полудизел):
8408 10 - Погонски мотори за пловила:

- - употребљавани:
8408 10 19 - - - остали
8408 90 - Остали мотори:

- - остали:
8408 90 27 - - - употребљавани
ex 8408 90 27 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8415 Уређаји за климатизацију, који се састоје од вентилатора на моторни погон и 

елемената за мењање температуре и влажности ваздуха, укључујући машине у 
којима се влажност не може регулисати независно од температуре:
- Остало:

8415 81 00 - - реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни погон и
ex 8415 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или замрзавање, електрични 

или не; топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415:
8418 50 - Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично)за чување и 

излагање, са уграђеним уређајима за хлађење или  замрзавање:
- - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном јединицом или 
испаривачем):

8418 50 11 - - - за чување замрзнуте хране
8432 Машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; ваљци за травњаке и спортске терене:
8432 10 - Плугови:

- Дрљаче, тањираче, аератори, култиватори, плевилице и копачице:
8432 21 00 - - тањираче
8432 29 - - остале
8432 30 - Машине за сејање, сађење и пресађивање:
8432 40 - Растурачи ђубрива
8432 80 00 - Остале машине
8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући машине које перу и 

суше:
- Машине капацитета сувог рубља не већег од 10 kg:
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8450 11 - - потпуно аутоматске машине:
- - - капацитета сувог рубља не преко 6 kg:

8450 11 11 - - - - машине које се пуне са предње стране
8450 11 19 - - - - машине које се пуне одозго
8501 Електромотори и електрични генератори (осим генераторских агрегата):
8501 40 - Остали мотори наизменичне струје, монофазни:
8501 40 20 - - снаге не преко 750 W:
ex 8501 40 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове снаге преко 735 W
8501 40 80 - - снаге преко 750 W:
ex 8501 40 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове снаге  не преко 150 kW

− Остали мотори наизменичне струје, вишефазни:
8501 51 00 - - снаге не преко 750 W:
ex 8501 51 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове снаге преко 735 W
8501 52 - - снаге преко 750 W, али не преко 75 kW:
8501 52 20 - - - снаге преко 750 W, али не преко 7,5 kW:
ex 8501 52 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 52 30 - - - снаге преко 7,5 kW, али не преко 37 kW:
ex 8501 52 30 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 52 90 - - - снаге преко 37 kW, али не преко 75 kW:
ex 8501 52 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 53 - - снаге преко 75 kW:
8501 53 50 - - - вучни мотори

- - - остали, снаге:
8501 53 81 - - - - преко 75 kW, али не преко 375 kW:
ex 8501 53 81 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Генератори наизменичне струје:
8501 61 - - снаге не преко 75 kVA:
8501 61 20 - - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8501 61 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 61 80 - - - снаге преко 7,5 kVA, али не преко 75 kVA:
ex 8501 61 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр.: исправљачи) и 

индуктивни калемови:
- Трансформатори са течним диелектриком:

8504 21 00 - - снаге не преко 650 kVA
8504 22 - - снаге преко 650 kVA, али не преко 10 000 kVA:
8504 22 10 - - - снаге преко 650 kVA, али не преко 1600 kVA
8504 22 90 - - - снаге преко 1600 kVA, али не преко 10000 kVA
8504 23 00 - - снаге преко 10000 kVA

- Остали трансформатори:
8504 32 - - снаге преко 1 kVA, али не преко 16 kVA:
8504 32 20 - - - мерни
ex 8504 32 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 32 80 - - - остали:
ex 8504 32 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 33 00 - - снаге преко 16 kVA, али не преко 500 kVA:
ex 8504 33 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 40 - Статички конвертори (претварачи):

- - остали:
- - - остали:

8504 40 55 - - - - пуњачи акумулатора:
ex 8504 40 55 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - - остали:
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8504 40 81 - - - - - исправљачи:
ex 8504 40 81 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - - - инвертори:
8504 40 88 - - - - - - снаге преко 7,5 kVA:
ex 8504 40 88 - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 40 90 - - - - - остали:
ex 8504 40 90 - - - - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8508 Усисивачи:

- са уграђеним електромотором:
8508 11 00 - - снаге не преко 1,500 W и са врећом за прашину или другим прихватачем за 

прашину капацитета не преко 20 l
8508 19 00 - - oстали
8508 70 00 - Делови
8509 Електромеханички апарати за домаћинство, са уграђеним електромотором, осим 

усисивача из  тарифног броја 8508:
8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући грејачи; 

електрични апарати за грејање простора и електрични уређаји за грејање тла; 
електро-термички апарати за уређивање косе (нпр: апарати за сушење косе, 
апарати за коврџање косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 
електротермички уређаји за домаћинство; електрични грејни отпорници, осим 
оних из тар. броја 8545: 

8516 10 - Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући грејачи
- Електрични апарати за грејање простора и електрични апарати за грејање тла:

8516 21 00 - - акумулациони
8516 29 - - остали:
8516 29 50 - - - конвекциони грејачи

- - - остали:
8516 29 91 - - - - са уграђеним вентилатором
8516 29 99 - - - - остали

- Електротермички апарати за уређивање косе и сушење руку:
8516 31 - - апарати за сушење косе
8516 32 00 - - остали апарати за уређивање косе
8516 33 00 - - апарати за сушење руку
8516 40 - Електричне пегле:
8516 50 00 - Микроталасне пећнице
8516 60 - Остале пећнице; штедњаци, апарати за кување, решои, роштиљи и ражњеви

- - апарати за кување и решои, са једном или више грејних плоча:
8516 60 51 - - - за уградњу
8516 60 59 - - - остало
8516 60 70 - - роштиљи и ражњеви
8516 60 80 - - пећнице за уградњу
8516 60 90 - - остало

- Остали електротермички уређаји:
8516 71 00 - - апарати за припремање кафе или чаја
8516 72 00 - - тостери
8516 79 - - остало
8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица или за друге 

бежичне мреже; остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других 
података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи 
(као што су локална-LAN или широкопојасна мрежа-WAN),  осим емисионих и 
пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 8525, 8527 или 8528:
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- Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других података, 
укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су 
локална-LAN или широкопојасна мрежа-WAN):

8517 69 - - Остали:
- - - Пријемни апарати за радио-телефонију и радиотелеграфију:

8517 69 39 - - - - остали
ex 8517 69 39 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући и звучнике у звучним

кутијама; слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети који
се састоје од микрофона и једног или више звучника; аудио-фреквентни
електрични појачивачи; електрични комплети за појачавање звука:

8518 10 - Микрофони и њихови стативи:
8518 10 95 - - остали:
ex 8518 10 95 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 30 - Слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети који се 

састоје од микрофона и једног или више звучника:
8518 30 95 - - Остали:
ex 8518 30 95 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 40 - Аудио-фреквентни електрични појачивачи:
8518 40 30 - - појачивачи за телефонију или мерења
ex 8518 40 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остали:
8518 40 81 - - - са само једним каналом:
ex 8518 40 81 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 40 89 - - - остали:
ex 8518 40 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 90 00 - Делови
8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера 

(пријемника):
8521 90 00 − Остали
8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне са уграђеним 

пријемником или апаратом за снимање или репродукцију звука; телевизијске 
камере; дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкодери):

8525 50 00 - Предајници
8527 Пријемници за радио- дифузију, укључујући и пријемнике комбиноване у истом 

кућишту са апаратом за снимање или репродукцију звука или часовником
8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; телевизијски 

пријемници, са или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и 
репродукцију звука или слике:
- Монитори са уграђеном катодном цеви:

8528 49 - - остали
- Остали монитори:

8528 59 - - остали
- Пројектори:

8528 69 - - остали
- Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или апарата 
за снимање и репродукцију звука или слике:

8528 71 - - без екрана
8528 72 - - остали, у боји:
8528 72 10 - - - телевизијски пројекциони уређаји
8528 72 20 - - - апарати са уграђеним уређајем за снимање илирепродукцију  слике

- - - остали:
- - - - са катодном цеви:
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- - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 дијагоналне димензије 
екрана:

8528 72 31 - - - - - - не преко 42 cm
8528 72 33 - - - - - - преко 42 cm , али не преко 52 cm
8528 72 39 - - - - - - преко 72 cm

- - - - - остали:
- - - - - - са параметром скенирања не преко 625 линија, дијагоналне димензије 
екрана:

8528 72 51 - - - - - - - не преко 75 cm
8528 72 59 - - - - - - - преко 75 cm
8528 72 75 - - - - - - са параметром скенирања преко 625 линија

- - - - остали:
8528 72 91 - - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5
8528 72 99 - - - - - остали
8528 73 00 - - остали, црно бели и остали једнобојни (монохроматски)
8529 Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из тар. бр. 

8525 до 8528:
8529 10 - Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за употребу са 

њима:
- - антене:
- - - спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике:

8529 10 31 - - - - за пријем преко сателита
8529 10 65 - - - унутрашње (собне) антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике, 

укључујући антене за уградњу у апарате
ex 8529 10 65 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8529 10 69 - - - Остало:
ex 8529 10 69 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8529 10 80 - - филтери и скретнице за антене
ex 8529 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8529 10 95 - - остало
ex 8529 10 95 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8539 Електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са пражњењем, 

укључујући затворене рефлекторске улошке са уграђеним сијалицама и
ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице:
- Остале сијалице са влакнима, искључујући ултраљубичасте и инфрацрвене:

8539 21 - - волфрам-халогене
8539 22 - - остале, снаге не преко 200 W и за напоне преко 100 V
8539 29 - - остале

- Сијалице са пражњењем, осим ултраљубичастих сијалица:
8539 31 - - флуоресцентне, са ужареном катодом
8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану жицу), каблови 

(укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани електрични проводници, 
са или без конектора; каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана, 
комбиновани или не са електричним проводницима, са или без конектора:

8544 20 00 - Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници
- Остали електрични проводници, за напон не преко 1000 V:

8544 42 - - са конекторима:
8544 42 90 - - - остали
8544 49 - - остали:

- - - остали:
8544 49 91 - - - - жице и каблови, чији појединачни проводници имају пречник  већи од 0,51 

mm
- - - - остали:
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8544 49 93 - - - - - за напон  не преко 80 V
8544 49 95 - - - - - за напон преко 80 V али мањи од 1 000 V
8544 49 99 - - - - - за напон од 1 000 V
8544 60 - Остали електрични проводници, за напон преко 1000 V
8701 Трактори (осим оних из тар. броја 8709):
8701 10 00 - Трактори једноосовински
8701 20 - Друмски тегљачи (“шлепери”) за полуприколице:
8701 20 90 - - употребљавани
8701 30 00 - Трактори гусеничари:
ех 8701 30 00 - - осим оних за уређивање снежних терена
8701 90 - Остали:

- - пољопривредни трактори (осим једноосовинских) и шумски трактори, 
точкаши:
- - - нови, снаге мотора:

8701 90 11 - - - - не преко 18 kW
8701 90 20
ех 8701 90 20

- - - - преко 18 kW, али не преко 37 kW:
- - - - - осим за индустријску монтажу (склапање), у несастављеном стању

8701 90 25 - - - - преко 37 kW, али не преко 59 kW
8701 90 31 - - - - преко 59 kW, али не преко 75 kW
8701 90 50 - - - употребљавани
8702 Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача:
8702 10 - Са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел)
8702 90 - Остала:

- - са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице:
- - - запремине цилиндара преко 2 800 cm3:

8702 90 11 - - - - нова
8702 90 19 - - - - употребљавана

- - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm3:
8702 90 31 - - - - нова
8702 90 39 - - - - употребљавана
8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за 

превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), укључујући “караван” и “комби” 
возила и возила за трке:
- Остала возила са клипним мотором, на паљење помоћу свећице, осим са 
ротационим клипним мотором:

8703 21 - - запремине цилиндара не преко 1000 cm3:
8703 21 10 - - - нова:
ex 8703 21 10 - - -  осим оних која су првог или другог степена растављености
8703 21 90 - - - употребљавана
8703 24 - - запремине цилиндара преко 3000 cm3:
8703 24 10 - - - нова:
ex 8703 24 10 - - - -  осим оних која су првог или другог степена растављености
8703 24 90 - - - употребљавана

- Остала возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење 
помоћу компресије (дизел или полудизел):

8703 31 - - запремине цилиндара не преко 1500 cm3:
8703 31 10 - - - нова:
ex 8703 31 10 - - - -  осим оних која су првог или другог степена растављености
8703 31 90 - - - употребљавана
8703 33 - - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

- - - нова:
8703 33 19 - - - - остала:
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ex 8703 33 19 - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8703 33 90 - - - употребљавана
8704 Моторна возила за превоз робе:

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 
компресије (дизел или полудизел):

8704 21 - - бруто масе не преко 5 t:
- - - остала:
- - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm3:

8704 21 31 - - - - - нова:
ex 8704 21 31 - - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 21 39 - - - - - употребљавана

- - - - запремине цилиндара не преко 2 500 cm3:
8704 21 91 - - - - - нова:
ex 8704 21 91 - - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 21 99 - - - - - употребљавана
8704 22 - - бруто масе преко 5 t, али не преко 20 t:

- - - остала:
8704 22 91 - - - - нова:
ex 8704 22 91 - - - - -  осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 22 99 - - - - употребљавана
8704 23 - - бруто масе преко 20 t:

- - - остала:
8704 23 91 - - - - нова:
ex 8704 23 91 - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 23 99 - - - - употребљавана

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 
свећице:

8704 31 - - бруто масе не преко 5 t:
- - - остала:
- - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm3:

8704 31 31 - - - - - нова:
ex 8704 31 31 - - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 31 39 - - - - - употребљавана

- - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm3:
8704 31 91 - - - - - нова:
ex 8704 31 91 - - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 31 99 - - - - - употребљавана
8704 32 - - бруто масе преко 5 t:

- - - остала:
8704 32 91 - - - - нова:
ex 8704 32 91 - - - - - осим оних која су првог или другог степена растављености
8704 32 99 - - - - употребљавана
8704 90 00 - Остала
8705 Моторна возила за специјалне сврхе (нпр: возила без товарне платформе за 

превлачење аутомобила, дизалична возила, ватрогасна возила, возила са 
уграђеном бетонском мешалицом, возила за чишћење путева, возила за прскање 
и посипање, возила-покретне радионице, покретне радиолошке јединице), осим 
оних конструисаних првенствено за превоз путника или робе:

8705 30 00 - Ватрогасна возила
8705 40 00 - Возила са уграђеном бетонском мешалицом
8712 00 Бицикли и слична возила (укључујући доставне трицикле), без моторног погона:
9301 Војно оружје, осим револвера, пиштоља и оружја из тар. броја 9307
9302 00 00 Револвери и пиштољи, осим оних који се сврставају у тар. бр. 9303 и 9304
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9303 Остало ватрено оружје и слични уређаји који функционишу паљењем
експлозивног пуњења (нпр.: спортске пушке, сачмарице и ловачки и спортски
карабини, ватрено оружје које се пуни спреда, сигнални пиштољи и друге
направе предвиђене за избацивање само сигналних ракета, пиштољи и револвери
за испаљивање маневарске муниције, пиштољи са привезаним клином за хумано
убијање животиња, бацачи бродских ужади)

9304 00 00 Остало оружје (нпр.: опружне, ваздушне и гасне пушке и пиштољи; пендреци) 
осим оружја из тар. броја 9307

9305 Делови и прибор производа из тар. бр. 9301 до 9304
9306 Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слично и њихови делови; меци, остала 

муниција и пројектили, њихови делови, укључујући сачму и чепове за патроне
9307 00 00 Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови и каније за то 

оружје
9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која се могу претворити 

у лежајеве, и њихови делови:
9401 30 - Обртна седишта са подешавањем висине:
9401 30 90 - - остало
9401 40 00 - Седишта, осим баштенских седишта или кампинг опреме, која се могу 

претворити у лежајеве
- Седишта од трске, прућа, бамбуса или сличних материјала:

9401 51 00 - - од бамбуса или ратана
9401 59 00 - - остала

- Остала седишта с дрвеним костурима:
9401 61 00 - - тапацирана
9401 69 00 - - остала

- Остала седишта, са металним костурима:
9401 71 00 - - тапацирана
9401 79 00 - - остала
9401 90 - Делови:

- - остали:
9401 90 30 - - - од дрвета
9403 Остали намештај и његови делови:
9403 30 - Дрвени канцеларијски намештај
9403 40 - Дрвени кухињски намештај
9403 50 00 - Дрвени намештај за спаваће собе
9403 60 - Остали дрвени намештај
9403 90 - Делови:
9403 90 30 - - од дрвета
9403 90 90 - - од осталих материјала
9404 Носачи мадраца; предмети постељине и слична роба (нпр.: мадраци, јоргани, 

перине, јастуци, јастучићи) са опругама или пуњени било којим материјалом или 
од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући пресвучене:
- Мадраци:

9404 29 - - од осталих материјала
9406 00 Монтажне зграде:
9406 00 11 - преносне куће за становање

- остале:
9406 00 20 - - од дрвета
9503 00 Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са тачковима; 

колица за лутке; лутке; oстале играчке; умањени модели и слични модели за 
игру, укључујући са погоном; слагалице свих врста:

9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са тoчковима
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ex 9503 00 10 - - колица за лутке
- Остали сетови конструкција и конструкционе играчке:

9503 00 39 - - од осталих материјала
ex 9503 00 39 - - - од дрвета

- Играчке у облику животиња и нељудских бића:
9503 00 49 - - остале
ex 9503 00 49 - - - од дрвета

- Слагалице:
9503 00 61 - - од дрвета
9504 Производи за вашарске, стоне или друштвене игре, укључујући флипере, 

билијар, специјалне столове за казино игре и опрему за аутоматске куглане:
9504 20 - Столови и прибор за билијар свих врста:
9504 20 10 - - билијарски столови са или без ногара
9506 Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, атлетику, друге 

спортове (укључујући стони тенис) и игре на отвореном, непоменути нити 
обухваћени на другом месту у овој тарифи; базени за пливање и базени за децу:
- Лопте, осим лопти за голф и лопти за стони тенис:

9506 62 - - на надувавање:
9506 62 90 - - - остале
9601 Слонова кост, кост, корњачевина, рог, парошке, корал, седеф и други материјал 

за резбарење животињског порекла, обрађени и производи од ових материјала 
(укључујући производе добијене обликовањем)

9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове машина, апарата или
возила), механичке направе за чишћење пода које се држе у руци, без мотора, 
пајалице и перушке; припремљени чворови и повеске за израду метли или четки; 
улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл.(осим брисача са 
ваљком):

9603 10 00 - Метле и четке, које се састоје од шибља или другог биљног материјала 
повезаног заједно, са или без дршки

9603 90 - Остало
9604 00 00 Ручна сита и ручна решета
9609 Оловке (осим оловака из тар. броја 9608), писаљке, мине за оловке, пастеле, угаљ 

за цртање, креде за писање или цртање и кројачке креде
9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или 

другачије припремљене за давање отисака, укључујући на калемима или у 
патронама; јастучићи за жигове, натопљени или ненатопљени, са или без кутије:

9612 20 00 - Јастучићи за жигове
9618 00 00 Кројачке лутке и друге фигуре за излагање; аутомати и друге покретне 

(анимиране) фигуре за уређивање излога

_______________
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АНЕКС IV

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 14

ОЛАКШАВАЊЕ ТРГОВИНЕ

Члан 1.

Опште одредбе

Стране, у циљу служења интересима њихових пословних заједница и стварања 
трговинског окружења које им омогућава да користе погодности које нуди овај 
Споразум, сагласнe су да се поступање надлежних органа и мере за олакшавање 
трговине развијају нарочито на следећим начелима:

а)Транспарентност, ефикасност, поједностављење, усклађеност и    
доследност трговинских поступака;
б) Промоција међународних стандарда;
в) Доследност везана за примену мултилатералних инструмената;
г) Коришћење информационе технологије на најбољи могући начин;
д) Висок стандард јавних услуга;
ђ) Контрола базирана на управљању ризиком;
е) Сарадња царине и других органа на граници унутар сваке Стране; и
    консултације Страна и њихових пословних заједница.

Члан 2.

Транспарентност

1. Свака Страна ће одмах објавити, уколико је могуће и на интернету, на 
енглеском, све законе, прописе и административне одлуке опште примене 
које се односе на трговину робом и услугама везаним за робу између 
Србије и држава ЕФТА.

2. Свака Страна ће, у мери у којој је то могуће, објавити унапред, а посебно 
на интернету, све законе и прописе  релевантне за међународну трговину 
роба и услуга везаних за робу које намерава да усвоји, у циљу пружања 
могућности заинтресованим лицима да дају коментаре на поменуте законе 
и прописе пре њиховог усвајања.

3. Свака Страна ће основати информативни центар за царинска питања, који 
ће моћи да се контактира на енглеском језику путем интернета. 

4. Свака Страна ће консултовати своју пословну заједницу о њеним 
потребама, а у циљу развоја и имплементације мера за олакшавање 
трговине, уз напомену да посебну пажњу треба посветити интересима 
малих и средњих предузећа.
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5. Свака Страна ће на јединствен начин, непристрасно и објективно тумачити 
и спроводити своје законе, прописе и администаративне одлуке релевантне 
за међународну трговину робом и услугама.

Члан 3.

Сарадња у олакшавању трговине

1. Стране могу, према потреби, да идентификују и доставе Заједничком 
комитету на разматрање, даље мере у циљу олакшавања трговине међу 
Странама, према потреби.

2. Стране ће унапређивати међународну сарадњу на релевантним 
мултилатералним форумима који се баве питањима олакшавања трговине. 
Стране ће размотрити релевантне међународне иницијативе у олакшавању 
трговине како би се идентификовале и доставиле Заједничком комитету на 
разматрање, додатне области у којима заједничке акције могу да допринесу 
остварењу заједничких циљева.

Члан 4.

Претходне одлуке

1. Свака Страна ће, у складу са домаћим законодавством, на писани захтев 
који садржи све неопходне информације, издати писану претходну одлуку  
увознику, произвођачу или извознику са  њене триторије, или извознику 
или произвођачу са територији друге Стране1, везану за:

а) Тарифно  сврставање производа и примењене царинске стопе, или у 
случајевима где је потребно, начин обрачунавања примењене царинске 
стопе;

б) Дажбине и таксе које ће бити примењене, или у случајевима где је 
потребно, обавештење о начину обрачунавања дажбина и такси; и

в) Остала питања о којима се Стране договоре.     

2. Стране ће настојати да развију поступке којима ће свака Страна, на писани 
захтев и пре извоза производа у другу Страну, обезбедити извознику или 
произвођачу са своје територијe писану претходну одлуку у вези порекла 
производа.

3. Страна која одбије да изда претходну одлуку ће у што краћем року о томе 
обавестити подносиоца захтева, у писаној форми, наводећи разлоге због 
којих одлука није издата. 

                                                          
1 У циљу веће сигурности, увозник, извозник, или произвођач може поднети захтев за предходну
одлуку преко овлашћеног представника
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4. Свака Страна ће омогућити да претходна одлука ступи на снагу на дан 
издавања, или на други дан назначен у одлуци, под условом да чињенице 
или околности на којима је одлука заснована остану непромењене.  

5. Стране могу да ограниче рок важења претходне одлуке на период 
предвиђен домаћим законодавством.

6. Свака од Страна ће настојати да информације о претходним одлукама које 
могу бити од значаја другим учесницима у промету робе буду доступне 
јавности, узимајући у обзир потребу заштите поверљивих информација. 

Члан 5.

Поједностављење међународних трговинских поступака

1. Стране ће настојати да ограниче контроле и формалности у вези трговине 
робом и услугама везаним за робу између Страна, само на оне које су 
неопходне и одговарајуће како би се обезбедила примена закона, и на тај 
начин поједноставити, у највећој могућој мери,  одговарајуће  поступке.

2. Стране ће настојати да примењују ефикасне поступке за трговину, 
засноване, када је то могуће, на међународним стандардима, у циљу 
смањења трошкова и непотребних кашњења  у међусобној трговини, пре 
свега стандарде и препоруке Светске царинске организације (даље у тексту 
– СЦО), укључујући принципе ревидиране Међународне конвенције о 
поједностављењу и усклађивању царинских поступака. 

3. Свака Страна ће усвојити или наставити са примењивањем 
поједностављених царинских поступака за ефикасно пуштање робе коју је 
декларисао привредни субјекат који испуњава критеријуме утврђене од 
стране надлежних царинских органа, укључујући и придржавање 
царинских прописа и задовољавајуће вођење пословне евиденције.

4. Свака Страна ће усвојити или наставити са примењивањем поступака који:

а) Обезбеђују претходно електронско достављање и обраду 
информација пре пристизања робе у циљу убрзања њеног царињења; и   

б) У складу са својим законодавством, омогућују увозницима пуштање 
робе пре испуњења свих услова за увоз које је поставила Страна, 
уколико увозник обезбеди довољне гаранције. Страна није обавезна да 
пусти робу у случају да услови за увоз које је одредила Страна нису 
испуњени.

Члан 6.

Управљање ризиком

1. Опредељени за унапређење олакшавања трговине, приликом спровођења 
ефективне контроле трговине између Страна, царински и други гранични 
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органи ће на основу управљања ризиком одредити која ће лица, добра, или 
превозна средства бити подложна контроли и одредити степен контроле
који ће се примењивати.

2. Управљање ризиком обухвата систематску процену ризика везаних за 
повреде царинских и других прописа значајних за међународну трговину 
роба и услуга везаних за робу. У циљу успешне процене ризика Стране ће 
процењивати меру усаглашености.

3. Надлажни органи сваке Стране могу вршити ревизорске контроле, као што 
су контрола квалитета и оцену усаглашености, које захтевају детаљна 
испитивања одређених привредних субјекта у ограниченом временском 
периоду. 

Члан 7.

Систем овлашћених привредних субјеката

Страна која уводи или наставља да примењује Систем овлашћених привредних 
субјеката или безбедносне мере које утичу на међународна трговинска кретања 
ће:

а) Омогућити другим Странама међусобно признавање овлашћења и 
безбедносних мера, у циљу олакшавања међународне трговине уз 
истовремено одржавање ефективне царинске контроле; и

б) Приближити праксу међународним стандардима и пракси, посебно
Оквирним стандардима СЦО.

Члан 8.

Царински агенти

1. Стране неће уводити нове захтеве за коришћење царинских агената.

2. Свака Страна ће настојати да развије царински систем или поступке који ће 
омогућити извозницима и увозницима подношење царинске декларације 
без обавезе обраћања царинским агентима.

Члан 9.

Дажбине и таксе

1. Дажбине и таксе одређене у вези са увозом или извозом од стране 
царинских или других граничних органа Стране, укључујући таксе за 
радње предузете у име тих органа, не смеју да прелазе приближне 
трошкове за услугу која се пружа.

2. Дажбине и таксе из става 1. се неће рачунати на ad valorem основи.
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3. Свака Страна ће објавити информације о дажбинама и таксама. Ове
информације морају да садрже разлоге за наплату дажбине и таксе,
односно пружене услуге, одговорне органе, дажбине и таксе које ће се
примењивати и начин на који се рачунају, као и када и на који начин се 
врши њихово плаћање. Информације ће бити званично објављене, по 
могућству, на интернету, на енглеском језику.

4. На захтев, царински или било који други гранични органи Стране, даваће
информације о стопама царине, дажбина и такси које се примењују на увоз 
робе на територију Стране, укључујући и методе прорачуна.

5. Свака Страна ће повремено вршити ревизију својих дажбина и такси са 
циљем да се обезбеди њихова усклађеност са СТО обавезама, са циљем 
њиховог консолидовања и смањења њиховог броја и врста.

Члан 10.

Конзуларне трансакције

Никакве конзуларне трансакције или трансакције једнаког дејства неће бити 
неопходне за издавање комерцијалне фактуре, уверења о пореклу робе, 
транспортног манифеста, извозне декларације, или било ког документа 
неопходног за царињење на територији Стране.

Члан 11.

Жалба

Свака Страна ће обезбедити да увозници, извозници и произвођачи имају право на 
најмање један ниво административне или судске жалбе у складу са својим 
домаћим законодавством.

Члан 12.

Поверљивост

Све пружене информације у односу на увоз, извоз, претходну одлуку или транзит 
робе третираће се поверљивим од Страна и биће означене као пословне тајне, у 
складу са одговарајућим законима сваке од Страна. Органи Стране их неће 
откривати без претходне изричите сагласности лица или органа који их даје. 

_______________
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АНЕКС V

У СКЛАДУ СА СТАВОМ  2. ЧЛАНА 15.

МАНДАТ ПОТКОМИТЕТА О ПРАВИЛИМА О ПОРЕКЛУ, 
ЦАРИНСКИМ ПОСТУПЦИМА И ОЛАКШАВАЊУ ТРГОВИНЕ
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АНЕКС V

У СКЛАДУ СА СТАВОМ  2. ЧЛАНА 15.

МАНДАТ ПОТКОМИТЕТА О ПРАВИЛИМА О ПОРЕКЛУ, ЦАРИНСКИМ 
ПРОЦЕДУРАМА И ОЛАКШАВАЊУ ТРГОВИНЕ

1. Надлежности Поткомитета су размена информација, оцена напретка, припрема 
координирања ставова Страна, припрема техничких измена и пружање помоћи 
Мешовитом комитету у вези са:

а) Правилима о пореклу и административној сарадњи у складу са 
чланом 7 и Протоколом Б; 
б) Питањима из члана 14 и Анекса  IV;
в) Питањима из члана 6, 8, 9, и 10; и
г) Осталим питањима везаним за трговину робом за која се Мешовити 
комитет обрати Поткомитету. 

2. Поткомитет подноси извештаје Мешовитом комитету. Поткомитет може да 
даје препоруке Мешовитом комитету у вези са питањима из своје надлежности.

3. Свака Страна има право да буде заступљена у Поткомитету. Поткомитет 
делује на бази консенсуса.

4. Поткомитет се састаје према потреби. Сазивају га Мешовити комитет, 
председавајући Поткомитета на своју иницијативу или на захтев једне од Страна. 
Место састанка је наизменично, држава ЕФТА или Србија.

5. За сваки састанак, председавајући Поткомитета припрема провизорни 
дневни ред у консултацијама са Странама, и шаље им га, по правилу, најкасније 
две недеље пре састанка. Састанцима Поткомитета председавају представници 
Србије или држава ЕФТА у договореним временским периодима.

6. Након сваког састанка, Поткомитет припрема извештај о постигнутим 
резултатима и, ако се захтева, председавајући подноси извештај на седници 
Мешовитог комитета.

_______________
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АНЕКС VI

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
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АНЕКС VI

У СКЛАДУ СА  ЧЛАНОМ 24.

ЗАШТИТА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

НАСЛОВ I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Дефиниција интелектуалне својине

За потребе овог Споразума, израз „интелектуална својина“ обухвата 
нарочито ауторска права, укључујући и заштиту компјутерских програма и 
сродних права, жигове роба и услуга, географске ознаке за робе, укључујући 
имена порекла роба и ознаке порекла за услуге, индустријски дизајн, патенте, 
биљне сорте, топографије интегрисаних кола, као и неоткривене информације.

Члан 2.

Међународне конвенције

1. Стране потврђују поштовање својих обавеза утврђених следећим 
међународним споразумима:

(а) Париском конвенцијом о заштити индустријске својине од 20. марта 
1883. године, ревидираном Стокхолмским актом из 1967. године (у 
даљем тексту: „Париска конвенција“); 

(б) Бернском конвенцијом о заштити литерарних и уметничких дела од 9. 
септембра 1886. године, ревидираном Париским актом из 1971. 
године; и

(в) Међународном конвенцијом о заштити извођача, произвођача 
фонограма и радиодифузних организација од 26. октобра 1961. године 
(„Римска конвенција“).

2. Стране ће прихватити суштинске одредбе Споразума СТО о трговинским 
аспектима права интелектуалне својине од 15. априла 1994. године  (у даљем 
тексту: „ТРИПС Споразум”).

3. Стране, које нису потписнице неког од споразума наведених у овом ставу, 
ће извршити ратификацију или приступити тим споразумима до 31. децембра 
2010. године:
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(a) Женевски акт Хашког споразума о међународној регистрацији 
индустријског дизајна од 1999. године;

(б) WIPO споразум о ауторском праву од 20. децембра 1996. године;

(в) WIPO споразум о интерпретацијама и фонограмима од 20. децембра 
1996. године; и

(г) Међународна конвенција о заштити нових биљних сорти од 1978. 
године ("1978 УПОВ конвенција"), или Међународна конвенција о 
заштити нових биљних сорти од 1991. године ("1991 УПОВ
конвенција").

4. Стране се слажу да, по захтеву једне од Страна, одмах одрже експертски 
састанак у вези са активностима које се односе на примену конвенција наведених 
у овом члану или будућих међународних конвенција о хармонизацији, 
администрацији и примени права интелектуалне својине и о активностима 
међународних организација, као што су СТО и Светска организација за заштиту 
интелектуалне својине (у даљем тексту: „ WIPO”), као и о односима Страна са 
трећим земљама по питањима интелектуалне својине.

НАСЛОВ II

СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДОСТУПНОСТ, ОБУХВАТ И 
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Члан 3.

Жигови

1. Стране ће пружити одговарајућу и ефикасну заштиту носиоцима права на 
жиг за робе и услуге. Било који знак или комбинација знакова, подобна за 
разликовање роба или услуга једног предузећа од роба или услуга другог 
предузећа, ће се сматрати жигом. Такви знаци, а посебно речи, укључујући 
комбинацију речи, лична имена, слова, бројеве, фигуративне елементе, облике 
робе, звукове и комбинације боја, као и свака комбинација таквих знакова, може 
бити подобна за заштиту жигом. У случају да знаци нису сами по себи подобни за 
разликовање роба и услуга на које се односе, Стране могу условити регистровање 
дистинктивношћу која је стечена употребом. Стране могу захтевати, као услов 
регистрације, да знаци буду визуелно уочљиви. 

2. Стране потврђују значај и управљаће се према  принципима садржаним у
Заједничким препорукама за заштиту опште познатих знакова, које је усвојила 
Скупштина Париске уније за заштиту индустријске својине и Скупштина WIPO из 
1999. године и Заједничким препорукама за заштиту знакова и других права 
индустријске својине ознака, на интернету, које је усвојила Скупштина Париске 
уније за заштиту индустријске својине и Скупштина WIPO из 2001. године.
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Члан 4.

Патенти

Стране ће, својим националним законима, обезбедити најмање следеће:

(a) Адекватну и ефикасну заштиту патената за проналаске у свим 
областима технологије, у складу са степеном заштите предвиђеним 
Конвенцијом о европском патенту (КЕП); и

(б) Додатни рок заштите за фармацеутске производе и производе за 
заштиту биља, који се рачуна од истека максималног периода 
важења патента од 20 година за период који је једнак периоду који 
је протекао од дана подношења пријаве патента до дана пуштања  
производа у промет, смањен за период од 5 година. Такав додатни 
рок заштите ће покрити највише период од 5 година и биће признат 
под следећим условима:

(i) да је производ заштићен патентом који је на снази;

(ii) да је издато званично одобрење за пуштање у промет 
медицинских производа и производа за заштиту биља109; 

(iii) да фармацеутски производ и производ за заштиту биља није 
већ добио додатни рок заштите;

(iv) да су права призната на основу патента одложена због 
административних процедура које се односе на издавање 
дозволе за стављање у промет, тако да се патент ефективно 
остварује у периоду мањем од 15 година; и

(v) да ефективна заштита поверена на основу патента и додатна 
заштита заједно не буду дуже од 15 година.

  (в) Стране могу, својим националним законима, продужити 
компензаторну заштиту за фармацеутске производе из става (б), за 
додатних шест месеци.

Члан 5.

Неоткривене информације

1. Стране ће заштитити неоткривене информације у складу са чланом 39. 
ТРИПС Споразума. 

2. Стране ће спречити подносиоце захтева за одобрење пуштања у промет 
фармацеутских и пољопривредно-хемијских производа да се позивају на, или 
                                                            
109 У Србији,  ово се односи на одобрења за пуштање у промет фармацеутских производа и 

производа за заштиту биља која су  издата после 1. јануара 2005. године.
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односе на, неоткривене резултате теста или друге податке поднете надлежном 
органу од стране првог подносиоца захтева у току периода, рачунајући од дана 
издавања одобрења за пуштање у промет, од најмање осам година за 
фармацеутске производе и најмање десет година за пољопривредно-хемијске 
производе.

3. Позивање или упућивање на такве податке може бити дозвољено: 

(a) уз сагласност носиоца права; 

(б) када се захтев односи на поново увезене производе који су већ 
добили дозволу пре извоза; или

(в) у циљу избегавања непотребног дуплирања тестова за 
пољопривредно-хемијске производе који се односе на животиње из 
реда кичмењака, под условом да је првом подносиоцу захтева 
пружена адекватна накнада. 

Члан 6.

Дизајн

Стране ће, својим националним законима, осигурати адекватну и ефикасну 
заштиту индустријског дизајна обједињујући период заштите од укупно 25 
година. Стране могу предвидети краћи период заштите за дизајн саставних 
делова који се користе за поправку производа.

Члан 7.

Географске ознаке и ознаке порекла 

1. Стране ће, својим националним законима, осигурати адекватне и ефикасне 
начине заштите географских ознака у погледу свих роба и ознака порекла у 
погледу свих роба и услуга.

2. За потребе овог Споразума, „географске ознаке” су оне ознаке које 
означавају робу која потиче са територије одређене Стране, региона или 
локалитета са те територије, где се дати квалитет, репутација или друге 
карактеристике робе суштински могу приписати њеном географском пореклу. 

3. Ознаке порекла су директне или индиректне референце на географско 
порекло роба и услуга. Ништа у овом Споразуму неће захтевати од Стране да 
измени своје законске прописе уколико, на дан ступања на снагу овог Споразума,  
својим националним законима ограничава заштиту ознака порекла на случајеве 
када се дати квалитет, репутација или друге карактеристике робе или услуге у 
суштини могу приписати њеном географском пореклу.
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4. Без обзира на члан 23. ТРИПС Споразума, Стране ће обезбедити правна 
средства заинтересованим Странама за спречавање употребе географских ознака 
порекла или ознака порекла робе која не потиче са места назначеног у предметној 
ознаци на начин којим се јавност доводи у заблуду о географском пореклу робе 
или који представља акт нелојалне конкуренције и складу са чланом  10bis
Париске конвенције.

5. Стране ће обезбедити правна средства заинтересованим Странама са 
циљем спречавања употребе географских ознака за пољопривредне и прехрамбене 
производе за идентичне и сличне производе који не потичу са територије 
назначене предметном географском ознаком. 

6. Стране ће обезбедити правна средства заинтересованим Странама са 
циљем спречавања употребе ознака порекла за услуге на начин којим се јавност 
доводи у заблуду о правом пореклу или који представља акт нелојалне 
конкуренције.

7. Стране ће спречити сваку нетачну или преварну употребу или регистрацију 
назива земље неке од Страна као жига, дизајна или било који други заштићени 
назив, као што су називи предузећа или асоцијација.

8. Стране ће, у складу са својим обавезама предвиђеним чланом 6ter Париске 
конвенције, спречити да грбови, заставе или друга државна или регионална 
обележја Страна буду употребљена или регистрована као жигови, дизајни или као 
било који други заштићени наслови, као што су називи предузећа или асоцијација, 
а што није у сагласности са законским и подзаконским актима дотичне Стране. 
Ова заштита ће се такође примењивати на знакове који могу бити помешани са 
грбовима, заставама или другим државним или регионалним обележјима Страна. 



- 588 -

НАСЛОВ III

СТИЦАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Члан 8.

У случају када стицање права интелектуалне својине произилази из 
признања или регистрације, све Стране ће обезбедити да поступци за признање 
или регистрацију буду на  нивоу предвиђеном ТРИПС Споразумом, а посебно  
чланом 62.

НАСЛОВ IV

СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Члан 9.

Опште одредбе

Све Стране ће, својим националним законима, обезбедити да одредбе о 
спровођењу права предвиђених чланом 1. овог Споразума буду истог нивоа као 
што је предвиђено  ТРИПС Споразумом, а посебно члановима 41. до 61.

Члан 10.

Обустава пуштања робе у промет  од стране надлежних органа

1. Стране ће усвојити поступке који ће омогућити носиоцу права, који 
оправдано сумња да може доћи до увоза или извоза робе уз кршење права 
интелектуалне својине, да поднесе надлежним, административним или судским 
органима, писмени захтев за обуставу пуштања такве робе у слободан промет од 
стране царинских органа.

2. Подразумева се да неће постојати обавеза примене поступака предвиђених 
ставом 1. за обуставу пуштања у слободан промет робе која се ставља на тржиште 
друге земље од стране или уз сагласност носиоца права.  



- 589 -

Члан 11.

Право инспекције

1. Надлежни органи ће омогућити подносиоцу захтева за обуставу пуштања 
робе у слободан промет, као и другим лицима укљученим у обуставу, да прегледа 
робу чије је пуштање у слободан промет било обустављено или задржано. 

2. Приликом прегледања робе, надлежни органи могу узимати узорке и, у 
складу са важећим правилима на снази у дотичној Страни, предати их или 
послати носиоцу права, на основу његовог или њеног изричитог захтева, 
искључиво ради анализе или олакшавања накнадних поступака. Када околности 
то дозвољавају, узорци морају бити враћени по окончању техничке анализе и, 
када је могуће, пре пуштања робе у слободан промет односно пре укидања њеног 
задржавања. Свака анализа ових узорака ће се изводити на искључиву 
одговорност носиоца права.  

Члан 12.

Изјава о одговорности, гаранција или одговарајуће обезбеђење 

Надлежни органи ће имати овлашћења да захтевају од подносиоца захтева 
за обуставу пуштања робе у слободан промет да изјави да прихвата одговорност у 
погледу свих укључених лица и, у оправданим случајевима, да пружи гаранцију 
или одговарајуће обезбеђење довољно за заштиту туженог и надлежних органа и 
ради спречавања злоупотреба. Таква гаранција  или одговарајуће обезбеђење неће 
неоправдано одвраћати од прибегавања овим поступцима. 

НАСЛОВ V

ТЕХНИЧКА САРАДЊА

Члан13.

Сарадња у области  интелектуалне својине

Стране ће, узимајући у обзир све већи значај права интелектуалне својине 
као фактора друштвеног, економског и културног развоја, унапредити међусобну 
сарадњу у области права интелектуалне својине.
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НАСЛОВ VI

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Без утицаја на било који други билатерални споразум између Србије и неке 
државе ЕФТА, одредбе из става (б) члана 4. ступиће на снагу што је пре могуће, а 
најкасније од 1. јула 2013. године. 

_______________
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АНЕКС VII

ПРЕЛАЗНА ПРАВИЛА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОДРЕЂЕНЕ 
ЧЛАНОВЕ СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВА ЕФТА 
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АНЕКС VII

ПРЕЛАЗНА ПРАВИЛА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОДРЕЂЕНЕ ЧЛАНОВЕ 
СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВА ЕФТА 

У вези са чланом 12 (Санитарне и фитосанитарне мере), 13 (Технички 
прописи), 17 (Субвенције и компензаторне мере) и 18 (Антидампинг) у којима се 
врши позивање на одговарајуће споразуме Светске трговинске организације ( у 
даљем тексту „СТО“), без њиховог инкорпорисања у овај споразум,

Стране су сагласне да 

Док Србија не постане чланица СТО,

а)  Споразум СТО о примени санитарних и фитосанитарних мера, 
Споразум СТО о техничким препрекама трговини, Члановима VI и XVI
ГАТТ 1994 и Споразум СТО о субвенцијама и компензаторним мерама, 
сматраће се делом Споразума о слободној трговини и сходно ће се 
примењивати између Страна;

б)  примена члана 36 (Изузећа од примене) Споразума о слободној 
трговини је обустављена; и

в) Србија неће примењивати антидампиншке мере на производе пореклом 
из друге Стране.

___________________
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ПРОТОКОЛ A

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1 (б) ЧЛАНА 6.

ОБРАЂЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ
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ПРОТОКОЛ A

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1 (б) ЧЛАНА 6.

ОБРАЂЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ

Члан 1.

Ценовне компензаторне мере

1.        Како би се узеле у обзир разлике у цени пољопривредних сировина 
садржаних у производима наведеним у члану 2, овај Споразум не искључује:

(a)       наплату царине, приликом увоза; и

(б)       примену усвојених мера приликом извоза.

2.        Приликом увоза ће бити наплаћена царина која ће се заснивати на разлици 
између цене на домаћем и светском тржишту пољопривредних сировина 
садржаних у овим производима , али је неће прелазити.

Члан 2.

Царинске концесије ЕФТА

Имајући у виду одредбе изнете у члану 1. државе ЕФТА ће за производе из 
Табеле 1, пореклом из Србије, обезбедити третман који није мање повољан од 
оног одобреног Европској заједници.

Члан 3.

Царинске концесије Србије

Србија ће примењивати снижене царинске стопе на увоз неких 
пољопривредних производа пореклом из држава ЕФТА у складу са Табелом 2. 

Члан 4.

Нотификација

1. Државе ЕФТА ће обавестити Србију у случају примене мера из члана 1.  
пре њиховог ступања на снагу.

2. Србија и државе ЕФТА ће међусобно разменити информације у случају 
промене у третману одобреном Европској заједници.
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Члан 5.

Консултације

Србијa и државе ЕФТА ће периодично вршити преглед кретања трговинске 
размене производа обухваћених овим Протоколом. У светлу овога и имајући у 
виду споразуме између Страна и Европске заједнице и СТО, Србија и државе 
ЕФТА ће одлучити о промени у обухвату производа обухваћених овим 
Протоколом, као и могућем развоју примене мера из члана 1. 

_______________
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ТАБЕЛА 1 ПРОТОКОЛА A – ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ ЕФТА

Тарифне 
ознаке

Наименовање Исланд Норвешка
Швајцарска/ 
Лихтенштајн

04.03 Млаћеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир 
и остало ферментисано или закисељено млеко или 
павлака, концентровани или неконцентровани са 
садржајем додатог шећера или других материја за 
заслађивање, ароматизовани или са додатим воћем 
или какаом.

ex 0403.10 - Јогурт:

-- ароматизован или са додатком воћа, укључујући 
језграсто воће, или какаа

* * *

ex 0403.90 - Остало:

-- ароматизован или са додатком воћа, укључујући 
језграсто воће или какаа

* * *

05.01 Људска коса, сирова, опрана или неопрана, 
одмашћена или неодмашћена; отпаци од људске 
косе.

Слободно Слободно Слободно

05.02 Чекиње од питомих или дивљих свиња, длака од 
јазавца и остала длака за израду четки; отпаци од 
тих чекиња или длака.

Слободно Слободно Слободно

05.05 Коже и остали делови птица, са њиховим перјем и 
паперјем, перје и делови перја (са подсеченим или 
неподсеченим ивицама) и паперје, даље 
необрађивани осим чишћењем, дезинфиковањем 
или третирањем ради конзервисања; прах и отпаци 
од перја или делова перја.

Слободно Слободно Слободно1)

05.07 Слонова кост, корњачевина, кост кита, длаке 
китове кости, рогови, парошци, копита, нокти, 
канџе и кљунови, сирови или просто припремљени 
али неисечени у облике; прах и отпаци од ових 
производа.

Слободно Слободно Слободно

05.08 Корали и слични материјали, сирови или просто 
припремљени али друкчије необрађени; љуштуре 
мекушаца, љускара или бодљокожаца, кости сипе, 
сирови или просто припремљени али неисечени у 
облике; прах и отпаци од тих производа.

Слободно Слободно Слободно1)

05.10 Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; кантариде; 
жуч, сушена или несушена; жлезде и остале 
животињске материје, свежи, расхлађени или 
смрзнути или друкчије привремено конзервисани 
који се употребљавају у производњи 
фармацеутских производа.

Слободно Слободно Слободно
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Тарифне 
ознаке

Наименовање Исланд Норвешка
Швајцарска/ 
Лихтенштајн

07.10 Поврће (некувано или кувано у води или пари), 
смрзнуто. 

0710.40 - Кукуруз шећерац Слободно Слободно1) Слободно

07.11 Поврће, привремено конзервисано (нпр. сумпор-
диоксидом, у сланој води, сумпорисаној води или 
другим растворима за конзервисање), али у таквом 
стању неподесно за непосредну исхрану

ex 0711.90 - Остало поврће; мешавине поврћа:

-- кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно Слободно1) Слободно

09.01 Кафа, пржена или непржена или без кофеина; 
љуспице и опне од кафе; замене кафе које садрже 
кафу у било ком проценту.

Слободно Слободно Слободно1)

09.02 Чај, неароматизован или ароматизован. Слободно Слободно Слободно

13.02 Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, 
пектинати и пектати; агар - агар и остале слузи и 
згушњивачи, добијени од биљних производа, 
модификовани или немодификовани.

- Биљни сокови и екстракти:

1302.12 -- од слатког корена Слободно Слободно Слободно

1302.13 -- од хмеља Слободно Слободно Слободно

ex 1302.19 -- oстало:

--- oд бухачa или корена биљака које садрже 
ротеноне

Слободно Слободно Слободно

--- мешавине биљних екстраката за производњу 
пића или припремање хране

Слободно Слободно Слободно

--- медицинске, осим мешавина биљних екстраката 
за производњу пића или припремање хране или 
препарати од олеосмола ваниле

Слободно Слободно Слободно

1302.20 - Пектинске материје, пектинати и пектати Слободно Слободно Слободно

- Слузи и згушњивачи добијени из биљних 
производа, модификовани или немодификовани:

1302.31 -- агар – агар Слободно Слободно Слободно

1302.32 -- слузи и згушњивачи екстраховани из рошчића, 
семена рошчића или семена гуара, модификовани 
или немодификовани

Слободно Слободно Слободно

1302.39 -- остало Слободно Слободно Слободно
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14.01 Биљни материјали који се првенствено 
употребљавају за плетарство (нпр: бамбус, ратан, 
трска, рогоз, врбово пруће, рафија, слама 
житарица, очишћена бељена или небељена и кора 
од липе).

Слободно Слободно Слободно

14.04 Биљни производи на другом месту непоменути 
нити обухваћени.

Слободно Слободно Слободно1)

15.16 Масти и уља животињског или биљног порекла и 
њихове фракције, делимично или потпуно 
хидрогенизовани, интерестерификовани, 
реестерификовани или елаидинизовани, 
рафинисани или нерафинисани, али даље 
неприпремљени.

ex 1516.20 - Биљне масти и уља и њихове фракције:

--  хидрогенизовано рицинусово уље, тзв. "opal-wax" Слободно Слободно Слободно

15.17 Маргарин; мешавине или препарати од масти или 
уља животињског или биљног порекла или од 
фракција различитих масти или уља из ове Главе 
подобни за јело, осим јестивих масти или уља и 
њихових фракција из тар. број 1516.

ex 1517.10 - Маргарин, искључујући течни маргарин:

--    са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% 
по маси

* * *

ex 1517.90 - Остало:   

--    са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% 
по маси

* (*) *

--    јестиве мешавине и препарати врста које се 
употребљавају за подмазивање калупа (модли)

Слободно Слободно Слободно

15.18 Животињске или биљне масти и уља и њихове 
фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани, 
сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем 
у вакууму или у инертном гасу или друкчије 
хемијски модификовани, искључујући оне из 
тарифног броја 1516; мешавине и препарати од 
животињских и биљних масти и уља или од 
фракција различитих масти или уља из ове Главе, 
неподобни за јело, на другом месту непоменути или 
обухваћени.

ex 1518.00 Линоксин Слободно Слободно Слободно

15.20 Глицерол, сиров; глицеролске воде и лужине. Слободно Слободно1) Слободно
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15.21 Биљни воскови (осим триглицерида), восак од 
пчела, воскови од осталих инсеката и спермацети, 
рафинисани или нерафинисани, обојени или 
необојени.

Слободно Слободно Слободно

15.22 Дегра; остаци добијени при преради масних 
материја и воскова животињског или биљног 
порекла.

Слободно Слободно1) Слободно

17.02 Остали шећери, укључујући хемијски чисту 
лактозу, малтозу, гликозу и фруктозу у чврстом 
стању; шећерни сирупи без додатих средстава за 
ароматизацију или материја за бојење; вештачки 
мед, помешан или непомешан са природним медом; 
карамел.

1702.50 - Хемијски чиста фруктоза Слободно Слободно1) Слободно

ex 1702.90 - Остало, укључујући инвертни шећер и остали 
шећер и мешавине шећерног сирупа који у сувом 
стању садрже 50% фруктозе по маси:

--   хемијски чиста малтоза Слободно Слободно1) Слободно1)

17.04 Производи од шећера (укључујући белу чоколаду) 
без какаа.

Слободно * *

18.03 Какао маса, одмашћена или неодмашћена. Слободно Слободно Слободно

18.04 Маслац, масноће и уље од какаа. Слободно Слободно Слободно

18.05 Какао у праху, без додатог шећера или других 
материја за заслађивање.

Слободно Слободно Слободно

18.06 Чоколада и остали прехрамбени производи који 
садрже какао.

1806.10 - Какао у праху са додатком шећера или других 
материја за заслађивање

Слободно Слободно *

1806.20 - Остали производи у блоковима, таблама или 
шипкама масе веће од 2 кг или у течном стању, 
пасти, праху, гранулама или у другим облицима у 
расутом стању, у судовима или непосредним 
паковањима, са садржајем преко 2 кг

(*) * *

- Остало, у блоковима, таблама или шипкама: 

1806.31 --    пуњени * * *

1806.32 --    непуњени (*) * *

1806.90 - Остало (*) * *
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19.01 Екстракт слада; прехрамбени производи од 
брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта 
слада без додатка какаоа или са додатком какаа у 
количини мањој од 40% по маси какаоа, рачунато 
на потпуно одмашћену основу, на другом месту 
непоменути нити обухваћени; прехрамбени 
производи од роба из тар. бројева 0401 до 0404 без 
додатка какаоа или са садржајем какаа мањим од 
5% по маси, рачунато на потпуно одмашћену 
основу, на другом месту непоменути нити 
обухваћени.

1901.10 - Производи за исхрану деце, у паковањима за продају 
на мало

Слободно * *

1901.20 - Мешавине и теста за производњу пекарских 
производа из тарифног броја 1905

(*) * *

1901.90 - Остало Слободно (*) (*)

19.02 Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом 
или другим материјама) или друкчије 
припремљене као што су шпагети, макарони, 
резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони; кус-
кус, припремљен или неприпремљен.

-   Тестенине некуване, непуњене нити друкчије 
припремљене:

1902.11 -- са додатком јаја * * *

1902.19 -- остало Слободно * *

ex 1902.20 -   Тестенине пуњене, куване или некуване или 
друкчије припремљене: 

--    oсим производа који садрже више од 20% по 
маси кобасица, меса, изнутрица или било коју 
комбинацију истих

(*) * *

1902.30 -   Остале тестенине (*) * *

1902.40 -   Кус - кус (*) * *

19.03 Тапиока и замене тапиоке припремљени од скроба 
у облику љуспица, зрнаца, перли, просејаних или 
сличних облика.

Слободно * Слободно

19.04 Производи за исхрану добијени бубрењем или 
пржењем житарица или производа од житарица 
(нпр, кукурузне пахуљице); житарице (осим 
кукуруза) у зрну или у облику пахуљица или 
другачије обрађеног зрна (осим брашна, прекрупе и 
гриза), претходно  куване или другачије 
припремљене, на другом месту непоменуте нити 
обухваћене.
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1904.10 - Производи за исхрану добијени бубрењем или 
пржењем житарица или производа од житарица

Слободно Слободно1) *

1904.20 - Прехрамбени производи добијени од непржених 
пахуљица од житарица, мешавине непржених и 
пржених пахуљица од житарица или од бубрених 
житарица

Слободно * *

1904.30 - "Bulgur" пшеница (*) * *

1904.90 - Остало (*) (*) *

19.05 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски 
производи са додатком какаа или без додатка 
какаа; нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске 
производе, обланде, пиринчана хартија и слични 
производи.

1905.10 - Хрскави хлеб (крисп) Слободно * *

1905.20 - Медењаци и слични производи зачињени
ђумбиром

* * *

- Слатки бисквити, вафле и обланде:

1905.31 -- слатки бисквити * * *

1905.32 -- вафли и обланде * * *

1905.40 - Двопек, тост хлеб и слични тост производи * * *

1905.90 - Остало (*) * (*)1)

20.01 Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и остали 
делови биља за јело, припремљени или 
конзервисани у сирћету или сирћетној киселини.

ex 2001.90 - Остало:

-- кукуруз шећерац (Zea mays var saccharata);
палмина језгра; јам слатки кромпир и слични 
јестиви делови биљака са садржајем 5% или више 
по маси скроба

Слободно (*) Слободно

20.02 Парадајз, припремљен или конзервисан на други 
начин, осим са сирћетом или сирћетном киселином.

2002.90 - Остало Слободно Слободно Слободно

20.04 Остало поврће припремљено или конзервисано на 
други начин осим у сирћету или сирћетној 
киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006.

ex 2004.10 - Кромпир:
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-- у облику брашна, гриза или љуспица Слободно * *

ex 2004.90 - Остало поврће и мешавине поврћа:

-- кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно Слободно1) Слободно

20.05 Остало поврће припремљено или конзервисано на 
други начин осим у сирћету или сирћетној 
киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006.

ex 2005.20 - Кромпир:

-- јестиви у облику брашна, гриза или љуспица Слободно * *

2005.80 - Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно Слободно1) Слободно

20.06 Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали 
делови биља, конзервисани у шећеру (суви, 
глазирани или кандирани).

ex 2006.00 - Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно * Слободно

20.07 Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од 
воћа или језграстог воћа и пасте од воћа или 
језграстог воћа добијени кувањем, са додатком или 
без додатка шећера или других средстава за 
заслађивање.

2007.10 - Хомогенизовани производи Слободно * *

- Остало: 

2007.91 -- од агрума Слободно Слободно (*)

2007.99 -- остало Слободно (*) (*)

20.08 Воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, 
друкчије припремљени или конзервисани, са 
додатком или без додатка шећера или других 
средстава за заслађивање или алкохола, на другом 
месту непоменути нити обухваћени.

- Језграсто воће, кикирики и остале семенке, 
укључујући и међусобне мешавине:

ex 2008.11 -- кикирики:

--- маслац од кикирикија Слободно Слободно *

---    кикирики, пржен Слободно * Слободно

- Остало, укључујући мешавине, осим оних из тар. 
подброја 2008 19:
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2008.91 -- палмина језгра Слободно Слободно1) Слободно

ex 2008.99 -- остало: 

--- кукуруз, осим кукуруза шећерца (Zea mays var 
saccharata)

Слободно * Слободно

21.01 Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја или 
мате чаја и препарати на бази тих производа или на 
бази кафе, чаја или мате чаја; пржена цикорија и 
остале пржене замене кафе и екстракти, есенције и 
концентрати тих производа.

-  Екстракти, есенције и концентрати кафе и препарати 
на бази тих екстракта, есенција или концентрата или 
на бази кафе:

2101.11 -- екстракти, есенције и концентрати Слободно Слободно Слободно

2101.12 -- препарати на бази екстраката, есенција или 
концентрата или на бази кафе

Слободно Слободно *

2101.20 - Екстракти, есенције и концентрати чаја, мате - чаја и 
препарати на бази тих екстракта, есенција и 
концентрата или на бази чаја или мате-чаја

Слободно Слободно *

2101.30 - Пржена цикорија и остале пржене замене кафе и 
екстракти, есенције и концентрати тих производа

Слободно Слободно Слободно

21.02 Квасац (активан или неактиван); остали 
једноћелијски микроорганизми, мртви (осим 
вакцина из тарифног броја 3002); припремљени 
прашкови за пецива.

2102.10 - Активни квасац Слободно Слободно Слободно2)

2102.20 - Неактивни квасац; остали једноћелијски 
микроорганизми, мртви

Слободно Слободно1) Слободно1)

2102.30 - Припремљени прашкови за пециво Слободно Слободно Слободно

21.03 Препарати за сосове и припремљени сосови; 
мешани зачини и мешана зачинска средства; 
брашно и гриз од слачице и припремљена слачица 
(сенф).

2103.10 - Сос од соје Слободно Слободно Слободно

2103.20 - Кечап и остали сосови од парадајза Слободно (*) Слободно

2103.30 - Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица 
(сенф)

Слободно Слободно Слободно1)

2103.90 - Остало (*) (*) Слободно

21.04 Супе и чорбе и препарати за те производе; 
хомогенизовани сложени прехрамбени производи.

* (*) (*)
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21.05 Сладолед и други слични производи са додатком 
или без додатка какаа.

Изузето (*) *

21.06 Прехрамбени производи на другом месту 
непоменути нити обухваћени.

2106.10 -  Концентрати беланчевина и текстуриране 
беланчевинасте материје

Слободно * (*)

ex 2106.90 -  Остало:

-- осим ароматизованих или бојених сирупа од 
шећера

Изузето (*) (*)

22.01 Вода, укључујући природну или вештачку 
минералну воду и газирану воду, без додатка 
шећера или других средстава за заслађивање или 
ароматизацију; лед и снег.

Слободно Слободно Слободно

22.02 Вода, укључујући минералну воду и газирану воду 
са додатком шећера или других средстава за 
заслађивање или ароматизацију и остала 
безалкохолна пића, осим сокова од воћа или поврћа 
из тарифног броја 2009.

2202.10 - Вода, укључујући минералну воду и газирану воду 
са додатком шећера или других средстава за 
заслађивање или ароматизацију

Слободно Слободно Слободно

2202.90 - Остало (*) (*) *

22.03 Пиво добијено од слада. Слободно Слободно Слободно

22.05 Вермут и остала вина од свежег грожђа 
ароматизовани биљем или средствима за 
ароматизацију.

Слободно Слободно Слободно

22.07 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине 
80% vol или јачи; Етил - алкохол и остали 
алкохоли, денатурисани, било које јачине.

2207.20 - Етил - алкохол и остали алкохоли, било које јачине, 
денатурисани

Слободно Слободно Слободно

22.08 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине 
мање од 80% vol; ракије, ликери и остала 
алкохолна пића.

2208.20 - Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, кљука 
или комине од грожђа

Слободно Слободно Слободно

2208.30 - Виски Слободно Слободно Слободно

2208.40 - Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом 
ферментисаних производа од шећерне трске

Слободно Слободно Слободно

2208.50 - Џин и клековача (geneva) Слободно Слободно Слободно
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Тарифне 
ознаке

Наименовање Исланд Норвешка
Швајцарска/ 
Лихтенштајн

2208.60 - Водка Слободно Слободно Слободно

2208.70 - Ликери, укључујући „cordials” Слободно Слободно Слободно

2208.90 - Остало Слободно Слободно *

22.09 Сирће и замене сирћета добијени од сирћетне 
киселине.

Слободно Слободно Слободно

*    = Царине у складу са члановима 1 и 2 Протокола 
Слободно  = Без царине у складу са чланом 8 Споразума.
(*)    = Садржи и тарифне ознаке без царине „слободно“ 
1)    = Производи за сточну храну: Норвешка: делимична концесија. Швајцарска: без концесија.
2)    = Концесије се не одобравају за пекарски квасац и за производњу сточне хране.

_______________
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ТАБЕЛА 2 ПРОТОКОЛА А – ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈE

Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
0403 10 - Јогурт:
0403 10 51 00 дo 10 99 00 - - ароматизован или са додатком воћа, 

укључујући језграсто воће, или какаа:
20.0% 16%  + 5 

дин/кг
0403 90 - Остало:
0403 90 71 00 дo 90 99 00 - - ароматизован или са додатком воћа, 

укључујући језграсто воће или какаа
20.0% 16.0%

0501 Људска коса, сирова, опрана или 
неопрана, одмашћена или 
неодмашћена; отпаци од људске косе.

Слободно -

0502 Чекиње од питомих или дивљих 
свиња, длака од јазавца и остала длака 
за израду четки; отпаци од тих чекиња 
или длака.

Слободно -

0505 Коже и остали делови птица, са 
њиховим перјем и паперјем, перје и 
делови перја (са подсеченим или 
неподсеченим ивицама) и паперје, 
даље необрађивани осим чишћењем, 
дезинфиковањем или третирањем 
ради конзервисања; прах и отпаци од 
перја или делова перја.

Слободно -

0507 Слонова кост, корњачевина, кост 
кита, длаке китове кости, рогови, 
парошци, копита, нокти, канџе и 
кљунови, сирови или просто 
припремљени али неисечени у облике; 
прах и отпаци од ових производа.

Слободно -

0508 Корали и слични материјали, сирови 
или просто припремљени али друкчије 
необрађени; љуштуре мекушаца, 
љускара или бодљокожаца, кости 
сипе, сирови или просто припремљени 
али неисечени у облике; прах и отпаци 
од тих производа.

Слободно -

0510 Амбра сива, кастореум, цивет и 
мошус; кантариде; жуч, сушена или 
несушена; жлезде и остале 
животињске материје, свежи, 
расхлађени или смрзнути или 
друкчије привремено конзервисани 
који се употребљавају у производњи 
фармацеутских производа.

Слободно -

0710 Поврће (некувано или кувано у води 
или пари), смрзнуто

0710 40 00 - Кукуруз шећерац 18%  + 15.00 
дин/кг

-

0711 Поврће, привремено конзервисано 
(нпр. сумпор-диоксидом, у сланој води, 
сумпорисаној води или другим 
растворима за конзервисање), али у 
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Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
таквом стању неподесно за непосредну 
исхрану.

0711 90 - Остало поврће; мешавине поврћа:

0711 90 30 00 - - кукуруз шећерац (Zea mays 
var.saccharata)

18% + 18 
дин/кг

-

0901 Кафа, пржена или непржена или без 
кофеина; љуспице и опне од кафе; 
замене кафе које садрже кафу у било 
ком проценту
- Кафа, непржена:

0901 11 00 00 - - са кофеином Слободно -

0901 12 00 00 - - без кофеина Слободно -
0901 21 00 00 дo 22 00 22 - Кафа пржена 12.0% 6.0 %
0901 90 - Остало:

0901 90 10 90 - - љуспице и опне од кафе 10.0% -

0901 90 90 00 - - замене кафе које садрже кафу 10.0% 6.0 %

0902 Чај, неароматизован или 
ароматизован

Слободно

1212 Рошчићи, морске и остале алге, 
шећерна репа и шећерна трска, свежи, 
расхлађени, смрзнути или сушени, 
млевени или немлевени; коштице и 
језгра из коштица воћа и остали 
биљни производи (укључући непржен 
корен цикорије, врсте Cichorium 
intybus sativum) врста која се
првенствено употребљава за људску
исхрану, на другом месту непоменути
нити укључени:

1212 20 00 00 - Морске алге и остале алге Слободно -

1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске 
материје, пектинати и пектати; агар -
агар и остале слузи и згушњивачи, 
добијени од биљних производа, 
модификовани или немодификовани:
- Биљни сокови и екстракти:

1302 11 00 00 - - опијум Слободно -
1302 12 00 00 - - од слатког корена Слободно -
1302 13 00 00 - - од хмеља Слободно -
1302 19 - - остало Слободно

1302 19 80 00 - - - остало Слободно -
1302 20 - - пектинске материје, пектинати и 

пектати
Слободно -

1302 31 - - агар - агар Слободно -
1302 32 - - слузи и згушњивачи екстраховани из 

рошчића, семена рошчића или семена 
гуара, модификовани или 
немодификовани

Слободно -



- 608 -

Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
1401 Биљни материјали који се 

првенствено употребљавају за 
плетарство (нпр: бамбус, ратан, трска, 
рогоз, врбово пруће, рафија, слама 
житарица, очишћена бељена или 
небељена и кора од липе)

Слободно -

1404 Биљни производи на другом месту 
непоменути нити обухваћени

-

1404 90 00 90 - Остало Слободно -

1516 Масти и уља животињског или 
биљног порекла и њихове фракције, 
делимично или потпуно 
хидрогенизовани, 
интерестерификовани, 
реестерификовани или 
елаидинизовани, рафинисани или 
нерафинисани, али даље 
неприпремљени

1516 20 - Биљне масти и уља и њихове фракције Слободно -

1517 Маргарин; мешавине или препарати 
од масти или уља животињског или 
биљног порекла или од фракција 
различитих масти или уља из ове 
Главе подобни за јело, осим јестивих 
масти или уља и њихових фракција из 
тар. број 1516:

1517 10 - Маргарин, искључујући течни маргарин
1517 10 10 - - са садржајем млечних масноћа преко 

10% до 15% по маси
28.5% + 14.25 

дин/кг
-

1517 10 90 - - остало 28.5% + 14.25 
дин/кг

-

1517 90 - Остало:
1517 90 10 - -  са садржајем млечних масноћа преко 

10% до 15% по маси
28.5% -

- - остало:
1517 90 93 - - јестиве мешавине и препарати врста 

које се употребљавају за подмазивање 
калупа (модли)

28.5% -

1518 Животињске или биљне масти и уља и 
њихове фракције, кувани, оксидисани, 
дехидрисани, сумпорисани, дувани, 
полимеризовани загревањем у 
вакууму или у инертном гасу или 
друкчије хемијски модификовани, 
искључујући оне из тарифног броја 
1516; мешавине и препарати од 
животињских и биљних масти и уља 
или од фракција различитих масти 
или уља из ове Главе, неподобни за 
јело, на другом месту непоменути или 
обухваћени:

1518 00 10 00 - Линоксин Слободно -

1520 Глицерин, сиров; глицеринске воде и 
лужине

Слободно -
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Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
1521 Биљни воскови (осим триглицерида), 

восак од пчела, воскови од осталих 
инсеката и спермацети, рафинисани 
или нерафинисани, обојени или 
необојени.

Слободно -

1522 Дегра; остаци добијени при преради 
масних материја и воскова 
животињског или биљног порекла.

Слободно -

1702 Остали шећери, укључујући хемијски 
чисту лактозу, малтозу, гликозу и 
фруктозу у чврстом стању; шећерни 
сирупи без додатих средстава за 
ароматизацију или материја за бојење; 
вештачки мед, помешан или 
непомешан са природним медом; 
карамел:

1702 50 00 00 - - Хемијски чиста фруктоза 3.0% 3.0%
1702 90 - Остало, укључујући инвертни шећер и 

остали шећер и мешавине шећерног 
сирупа који у сувом стању садрже 50% 
фруктозе по маси:

1702 90 10 00 - - хемијски чиста малтоза 5.0% 5.0%

1704 Производи од шећера (укључујући 
белу чоколаду) без какаа:

1704 10 - Жвакаће гуме, укључујући и оне 
превучене шећером:

20.0% 17.0%

1704 90 - Остало:
1704 90 10 00 - - екстракт слатког корена који садржи 

више од 10% по маси сахарозе, али без 
других додатих материја

12.0% 7.5%

1704 90 30 00 - - бела чоколада 20.0% 13.5%
1704 90 51 00 дo 90 99 00 - - остало 20.0% 13.5%

1803 Какао маса, одмашћена или 
неодмашћена

Слободно -

1804 Маслац, масноће и уље од какаа Слободно -

1805 Какао у праху, без додатог шећера или 
других материја за заслађивање

Слободно -

1806 Чоколада и остали прехрамбени 
производи који садрже какао:

1806 10 - Какао у праху са додатком шећера или 
других материја за заслађивање

18.0% 15.0%

1806 20   - Остали производи у блоковима, 
таблама или шипкама масе веће од 2 кг
или у течном стању, пасти, праху, 
гранулама или у другим облицима у 
расутом стању, у судовима или 
непосредним паковањима, са садржајем 
преко 2 кг:

9.0% -

- Остало, у блоковима, таблама или 
шипкама:

1806 31 00 00   - - пуњени 25.5% -
1806 32   - - непуњени:
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Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
1806 32 10 00   - - - са додатком житарица, воћа или 

језграстог воћа
25.5% -

1806 32 90 00   - - - остало 21.0% -
1806 90 - - Остало 22.0% 17.0%
1901 Екстракт слада; прехрамбени 

производи од брашна, прекрупе, гриза, 
скроба или екстракта слада без 
додатка какаоа или са додатком какаа 
у количини мањој од 40% по маси 
какаоа, рачунато на потпуно 
одмашћену основу, на другом месту 
непоменути нити обухваћени; 
прехрамбени производи од роба из тар. 
бројева 0401 до 0404 без додатка 
какаоа или са садржајем какаа мањим 
од 5% по маси, рачунато на потпуно 
одмашћену основу, на другом месту 
непоменути нити обухваћени:

1901 10 - Производи за исхрану деце, у 
паковањима за продају на мало:

10.0% 6.0% 

1901 20 - Мешавине и теста за производњу 
пекарских производа из тарифног броја 
1905

22.0% 22.0%

1901 90 - Остало 22.0% 19.0%
1902 Тестенине, куване или некуване или 

пуњене (месом или другим 
материјама) или друкчије 
припремљене као што су шпагети, 
макарони, резанци, лазање, њоки, 
равијоли, канелони; кус-кус, 
припремљен или неприпремљен:
- Тестенине некуване, непуњене нити 
друкчије припремљене:

-

1902 11 - - са додатком јаја 22.0% -

1902 19 - - остало 22.0% -
1902 20 - Тестенине пуњене, куване или некуване 

или друкчије припремљене:
22.0% 18.0%

1902 30 - Остале тестенине 22.0% 18.0%

1902 40 - Кус - кус 25.0% 15.0%

1903 Тапиока и замене тапиоке
припремљени од скроба у облику 
љуспица, зрнаца, перли, просејаних 
или сличних облика.

25.0% 15.0%

1904 Производи за исхрану добијени 
бубрењем или пржењем житарица или 
производа од житарица (нпр, 
кукурузне пахуљице); житарице (осим 
кукуруза) у зрну или у облику 
пахуљица или другачије обрађеног 
зрна (осим брашна, прекрупе и гриза), 
претходно  куване или другачије 
припремљене, на другом месту 
непоменуте нити обухваћене:
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Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
1904 10 - Производи за исхрану добијени 

бубрењем или пржењем житарица или 
производа од житарица

22.0% 15.0%

1904 20 - Прехрамбени производи добијени од 
непржених пахуљица од житарица, 
мешавине непржених и пржених 
пахуљица од житарица или од бубрених 
житарица::

1904 20 10 00 - - производи типа „Musli” на бази 
непржених пахуљица од житарица

28.0% 18.0%

1904 20 91 00 дo 20 99 00 - - остало 22.0% 15.0%
1904 30 00 00 - "Bulgur" пшеница 22.0% 15.0%
1904 90 - Остало 22.0% 15.0%

1905 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и 
остали пекарски производи са 
додатком какаа или без додатка какаа; 
нафоре и хостије, капсуле за 
фармацеутске производе, обланде, 
пиринчана хартија и слични 
производи:

1905 10 00 00 - Хрскави хлеб (крисп) 22.0% 15.0%
1905 20 - Медењаци и слични производи 

зачињени ђумбиром:
10.0% -

- Слатки бисквити, вафле и обланде:

1905 31 - - слатки бисквити 25.0% 20.0%
1905 32 - - вафли и обланде 28.0% 20.0%
1905 40 - Двопек, тост хлеб и слични тост 

производи
22.5% -

1905 90 - Остало: -
1905 90 10 00 - - хлеб без квасца (matzos) 27.0% -

1905 90 20 00 - - хостије и нафоре, празне капсуле за 
фармацеутске производе, обланде за 
печаћење, пиринчана хартија и слични 
производи

27.0% -

- - остало:

1905 90 30 00 - - - хлеб, без додатка меда, јаја, сира или 
воћа, који у сувом стању по маси садржи 
до 5% шећера и не преко 5% масноће

27.0% -

1905 90 45 00 - - - бисквити 27.0% -

1905 90 55 00 - - - производи добијени истискивањем 
или развлачењем, зачињени или слани

27.0% -

- - - остало:

1905 90 60 00 - - - - са додатком материја за 
заслађивање

25.5% -

1905 90 90 00 - - - - остало 27.0% -
2001 Поврће, воће, укључујући језграсто 

воће, и остали делови биља за јело, 
припремљени или конзервисани у 
сирћету или сирћетној киселини:

2001 90 -  Остало:
2001 90 30 00 - - кукуруз шећерац (Zea mays var 

saccharata)
16.0% -
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Тарифна ознака Наименовање

Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
2001 90 40 00 - - слатки кромпир и слични јестиви 

делови биљака са садржајем 5% или 
више по маси скроба

Слободно -

2001 90 60 00 - - палмина језгра Слободно -

2002 Парадајз, припремљен или 
конзервисан на други начин, осим са 
сирћетом или сирћетном киселином:

2002 90 - Остало: 16.0% -

2004 Остало поврће припремљено или 
конзервисано на други начин осим у 
сирћету или сирћетној киселини, 
смрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006:

2004 10 - Кромпир:
2004 10 10 00 - - куван, неприпремљен на други начин 15.0% Слободно

- - остали:

2004 10 91 00 - - - у облику брашна, гриза или љуспица Слободно -

2004 90 - - остало поврће и мешавине поврћа:

2004 90 10 00 - - кукуруз шећерац (Zea mays var. 
saccharata)

Слободно -

2005 Остало поврће припремљено или 
конзервисано на други начин осим у 
сирћету или сирћетној киселини, 
несмрзнуто, осим производа из 
тарифног броја 2006:

2005 20 - Кромпир:
2005 20 10 00 - - у облику брашна, гриза или љуспица Слободно -
2005 80 00 00 - кукуруз шећерац (Zea mays var. 

saccharata)
15.0% -

2006 Поврће, воће, језграсто воће, коре од 
воћа и остали делови биља, 
конзервисани у шећеру (суви, 
глазирани или кандирани):

2006.00 - Остало:

- - остало:
ex 2006 00 99 00 - - - остало, кукуруз шећерац 15.0% -

2007 Џемови, слатко, воћни желеи, 
мармеладе, пире од воћа или 
језграстог воћа и пасте од воћа или 
језграстог воћа добијени кувањем, са 
додатком или без додатка шећера или 
других средстава за заслађивање:

2007 10 - Хомогенизовани производи: 18.0% -
-  Остало:

2007 91 - - од агрума: 18.0% -

2007 99 - - остало: 18.0% 15.0%

2008 Воће, језграсто воће и остали делови 
биља за јело, друкчије припремљени 
или конзервисани, са додатком или без 
додатка шећера или других средстава 
за заслађивање или алкохола, на 
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Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
другом месту непоменути нити 
обухваћени:

- Језграсто воће, кикирики и остале 
семенке, укључујући и међусобне 
мешавине:

2008 11 - - кикирики:

2008 11 10 00 - - - маслац од кикирикија 10.0% -
2008 11 91 00 дo 11 98 00 - - - остало Слободно -

- Остало, укључујући мешавине, осим 
оних из тар. подброја 2008 19:

2008 91 00 00 - - палмина језгра Слободно -

2008 99 - - остало:

- - - без додатка алкохола:

- - - - без додатка шећера:

2008 99 85 00 - - - - - кукуруз, осим кукуруза шећерца 
(Zea mays var saccharata)

16.0% 15.0%

2101 Екстракти, есенције и концентрати 
кафе, чаја или мате чаја и препарати 
на бази тих производа или на бази 
кафе, чаја или мате чаја; пржена 
цикорија и остале пржене замене кафе 
и екстракти, есенције и концентрати 
тих производа:
- Екстракти, есенције и концентрати кафе 
и препарати на бази тих екстракта, 
есенција или концентрата или на бази 
кафе:

2101 11 00 00 - - екстракти, есенције и концентрати Слободно -

2101 12 - - препарати на бази екстраката, 
есенција или концентрата или на бази 
кафе

Слободно -

2101 20 - Екстракти, есенције и концентрати чаја, 
мате - чаја и препарати на бази тих 
екстракта, есенција и концентрата или на 
бази чаја или мате-чаја

Слободно -

2101 30 - Пржена цикорија и остале пржене 
замене кафе и екстракти, есенције и 
концентрати тих производа

20.0% 6.0%

2102 Квасац (активан или неактиван); 
остали једноћелијски 
микроорганизми, мртви (осим 
вакцина из тарифног броја 3002); 
припремљени прашкови за пецива:

2102 10 - Активни квасац:

2102 10 10 00 - - култура квасца 10.0% Слободно
2102 10 90 00 - - остало 13.5% 7.5%
2102 20 - Неактивни квасац; остали 

једноћелијски микроорганизми, мртви
Слободно

2102 30 00 00 - Припремљени прашкови за пециво 12.0% 7.5%
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Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума

Царинска 
стопа од 1.

јануара
2011. 

године
2103 Препарати за сосове и припремљени 

сосови; мешани зачини и мешана 
зачинска средства; брашно и гриз од 
слачице и припремљена слачица 
(сенф):

2103 10 00 00 - Сос од соје 30.0 % 6.0 %
2103 20 00 00 - Кечап и остали сосови од парадајза 24.0% 15.0%
2103 30 - Брашно и гриз од слачице и 

припремљена слачица (сенф):
2103 30 10 00 - - брашно од слачице Слободно -
2103 30 90 00 - - припремљена слачица (сенф) 22.5% 15.0%

2103 90 - Остало:
2103 90 90 - - остало
2103 90 90 10 - - - припремљене зачинске мешавине за 

прехрамбену индустрију
Слободно -

2103 90 90 90 - - - остало 20.0% 15.0%

2104 Супе и чорбе и препарати за те 
производе; хомогенизовани сложени 
прехрамбени производи:

2104 10 00 00 - Супе и чорбе и препарати за те 
производе:

25.0% 17.0%

2104 20 00 00 - Хомогенизовани сложени прехрамбени 20.0% -

2105 Сладолед и други слични производи са 
додатком или без додатка какаа

25.0% -

2106 Прехрамбени производи на другом 
месту непоменути нити обухваћени:

2106 10 - Концентрати беланчевина и 
текстуриране беланчевинасте материје:

2106 10 20 00 - - без млечних масноћа, сахарозе, 
изогликозе, гликозе или скроба или са 
садржајем, по маси, мање од 1,5% 
млечне масноће, 5% сахарозе или 
изогликозе, 5% гликозе или скроба

Слободно -

2106 10 80 00 - - остали 10.0% -
2106 90 - Остало:
2106 90 20 00 - - сложени алкохолни производи, осим 

на бази мирисних материја, који се 
користе за производњу пића

5.0% -

- - сирупи од шећера, ароматизовани или 
бојени:

2106 90 30 00 - - - изогликозни сирупи 25.0% 20.0%

- - - остали:
2106 90 51 00 - - - - лактозни сируп 25.0% 20.0%
2106 90 55 00 - - - - гликозни сируп и 

малтодекстрински сируп
25.0% 20.0%

2106 90 59 00 - - - - остали 25.0% 20.0%
- - остало:

2106 90 92 - - - без млечних масноћа, сахарозе, 
изогликозе, гликозе или скроба или са 
садржајем, по маси, мање од 1,5% 
млечне масноће, 5% сахарозе или 
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Царинска 
стопа даном 
ступања на 

снагу
Споразума
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стопа од 1.

јануара
2011. 

године
изогликозе, 5% гликозе или скроба:

2106 90 92 10 - - - - жвакаће гуме и бонбоне без шећера 22.0% 10.0%
2106 90 92 90 - - - - остало 20.0% 18.0%

2106 90 98 - - - остало:
- - - - безалкохолни препарати, осим на 
бази мирисних материја који се користе 
за производњу пића

5.0% -

2106 90 98 20 - - - - фонди од сира („cheese fondues“) 25.0% 10.0%

2106 90 98 90 - - - - остало 20.0% 15.0%
2201 Вода, укључујући природну или 

вештачку минералну воду и газирану 
воду, без додатка шећера или других 
средстава за заслађивање или 
ароматизацију:

10.0%105 -

2202 Вода, укључујући минералну воду и 
газирану воду са додатком шећера или 
других средстава за заслађивање или 
ароматизацију и остала безалкохолна 
пића, осим сокова од воћа или поврћа 
из тарифног броја 2009:

2202 10 00 00 - Вода, укључујући минералну воду и 
газирану воду са додатком шећера или 
других средстава за заслађивање или 
ароматизацију

22.0% 18.0%

2202 90 - Остало:
2202 90 10 00 - - које не садржи производе из тар. 

бројева 0401 до 0404 или масноће 
добијене из пороизвода из тар. бројева 
0401до 0404

22.0% 15.0%

2202 90 91 00 дo 90 99 00 - - Остало 22.0% 13.0%

2203 Пиво добијено од слада 15.0% -

2205 Вермут и остала вина од свежег 
грожђа ароматизовани биљем или 
средствима за ароматизацију

27.0% -

2207 Неденатурисан етил - алкохол 
алкохолне јачине 80% vol или јачи; 
Етил - алкохол и остали алкохоли, 
денатурисани, било које јачине:

2207 20 00 00 -  Етил - алкохол и остали алкохоли, било 
које јачине, денатурисани

27.0% -

2208 Неденатурисан етил - алкохол 
алкохолне јачине мање од 80% vol; 
ракије, ликери и остала алкохолна 
пића:
- Алкохолна пића добијена дестилацијом 
вина, кљука или комине од грожђа:

2208 20 12 00 дo 20 29 90 - - у судовима од 2 l или мање: 22.0% 18.0%
- - у судовима већим од 2 l:

2208 20 40 00 - - - сирови дестилат 22.0% 18.0%

                                                            
105 За Исланд примењиваће се договорене концесије из Споразума о пољопривредним производима 
између Србије и Исланда
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јануара
2011. 

године
- - - остало:

2208 20 62 00 дo 20 64 00 - - - - коњак,  армањак 25.0% 15.0%

2208 20 86 00 - - - - грапа 24.0% 15.0%
2208 20 87 00 - - - - бренди (Brandy de Jerez) 24.0% 15.0%
2208 20 89 - - - - остало 24.0% 15.0%

2208 30 - Виски 24.0% 15.0%
2208 40 - Рум и друга алкохолна пића добијена 

дестилацијом ферментисаних производа 
од шећерне трске

Слободно -

2208 50 1100  дo 50 19 00 - - џин Слободно -
2208 50 91 00 дo 50 99 00 - - клековача (Geneva) 24.0% Слободно

2208 60 - Водка Слободно -
2208 90 33 00 дo 90 38 00 - - шљивовица, крушковача, трешњевача 

или вишњевача (искључујући ликере), у 
судовима

24.0% -

- - остале ракије и остала жестока 
алкохолна пића, у судовима:
- - - не преко 2 l:

2208 90 41 00 - - - - оузо Слободно -
- - - - остало:
- - - - - ракије (искључујући ликере):

- - - - - - добијене дестилацијом воћа:
2208 90 45 00 - - - - - - - калвадос Слободно -
2208 90 48 00 - - - - - - - остало Слободно -

- - - - - - остало:

2208 90 52 00 - - - - - - - корн Слободно -
2208 90 54 00 - - - - - - - текила Слободно -
2208 90 56 00 - - - - - - - остало Слободно -
2208 90 69 00 - - - - -  остала жестока алкохолна пића 24.0% 15.0%

- - - преко 2 l::

- - - - ракије (искључујући ликере):
2208 90 71 00 - - - - - добијене дестилацијом воћа 27.0% 25.0%

2208 90 75 00 - - - - - текила Слободно -
2208 90 77 00 - - - - - остале Слободно -
2208 90 78 00 - - - - остала жестока алкохолна пића Слободно -
2208 90 91 00 дo 90 99 00 - - неденатурисани етил - алкохол са 

запреминском алкохолном јачином 
мањом од 80% vol

24.0% 20.0%

2209 Сирће и замене сирћета добијени од 
сирћетне киселине:
-  Винско сирће, у судовима:

2209 00 11 00 - - не преко 2 l 20.0% 15.0%

2209 00 19 00 - -  преко 2 l 20.0% 10.0%

-  Остало, у судовима:

2209 00 91 00 - - не преко 2 l 20.0% 15.0%
2209 00 99 00 - -  преко 2 l 20.0% 10.0%

________________
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ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА „ПРОИЗВОДИ СА ПОРЕКЛОМ”
И МЕТОДЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ

САДРЖАЈ
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- Члан 1. Дефиниције

Глава II ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА „ПРОИЗВОДИ СА ПОРЕКЛОМ”

- Члан 2. Општи услови
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Прилог 3а: Обрасци уверења о кретању робе EUR.1 и захтева за издавање уверења о 
кретању робе EUR.1

Прилог 3б: Обрасци уверења о кретању робе EUR-MED и захтева за издавање 
уверења о кретању робе EUR-MED

Прилог 4а: Текст изјаве на фактури

Прилог 4б: Текст изјаве на фактури EUR-MED

Прилог 5: Списак земаља или територија које су укључене у Евро-Медитеранско 
партнерство на основу Барселонске декларације
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Г л а в а  I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Дефиниције

За потребе овог Протокола:

(а) „израда” значи било коју врсту обраде или прераде, укључујући склапање или 
посебне поступке;

(б) „материјал” значи било који састојак, сировину, компоненту или део итд. који се 
користе у изради производа;

(в) „производ” значи производ који се израђује, чак и ако је намењен за каснију 
употребу у неком другом поступку израде;

(г) „роба” значи и материјале и производе;

(д) „царинска вредност” значи вредност утврђену у складу са Споразумом о примени 
члана VII Општег споразума о царинама и трговини GATT (WТО Споразум о 
царинској вредности) из 1994;

(ђ) „цена франко фабрика” значи цену плаћену за производ произвођачу у Србији или 
у држави ЕФТА у чијем је предузећу обављена задња обрада или прерада, под 
условом да та цена укључује вредност свих употребљених материјала, уз одбитак 
унутрашњих пореза који се враћају или се могу вратити након извоза добијеног 
производа;

(е) „вредност материјала” значи царинску вредност у време увоза употребљених 
материјала без порекла или, ако она није позната и не може се утврдити, прву 
цену која се може утврдити а која се за те материјале плаћа у Србији или у држави 
ЕФТА;

(ж) „вредност материјала са пореклом” значи вредност материјала из тачке (е) 
примењену mutatis mutandis;

(з) „додата вредност” подразумева цену производа на паритету франко фабрика, 
умањену за царинску вредност сваког укљученог материјала пореклом из земаља 
из чл. 3. и 4. или, ако царинска вредност није позната и не може се утврдити, прву 
цену која се може утврдити, а која се за те материјале плаћа у Србији или у 
одговарајућој држави ЕФТА;

(и) „главе” и „тарифни бројеви” значе главе и тарифне бројеве (четвороцифрене 
ознаке) коришћене у номенклатури која чини Хармонизовани систем назива и 
шифарских ознака роба (у даљем тексту „Хармонизовани систем” или „ХС”);
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(ј) „сврстан” се односи на сврставање производа или материјала у одређени тарифни 
број;

(к) „пошиљка” значи производе које један извозник истовремено шаље једном 
примаоцу или производе обухваћене једним превозним документом који покрива 
њихову допрему од извозника до примаоца или, у недостатку таквог документа, 
производе обухваћене једном фактуром;

(л) „територије” укључује територијалне воде;

(љ) „евро” представља јединствену валуту за подручје Европске монетарне уније;

(м) „држава ЕФТА” у смислу овог протокола означава једну од следећих земаља: 
Исланд, Норвешка или Швајцарска (укључујући Лихтенштајн),106 у зависности од 
случаја;

(н) „Страна уговорница” у смислу овог протокола означава Србију, Исланд, 
Норвешку, Швајцарску или Лихтенштајн.

Г л а в а II

ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА „ПРОИЗВОДИ СА ПОРЕКЛОМ”

Члан 2.

Општи услови

1. За сврхе спровођења овог споразума, следећи производи ће се сматрати производима 
са пореклом из државе ЕФТА:

(а) производи у потпуности добијени у држави ЕФТА у смислу члана 5. овог 
протокола;

(б) производи добијени у држави ЕФТА који укључују материјале који нису у 
потпуности тамо добијени, под условом да су ти материјали прошли довољну 
обраду или прераду у држави ЕФТА у смислу члана 6. овог протокола;

(в) производи пореклом из Европског економског простора (EEA), у смислу 
Протокола 4 уз Споразум о Европском економском простору.

2. За сврхе спровођења овог споразума, следећи производи ће се сматрати производима 
са пореклом из Србије:

(а) производи у потпуности добијени у Србији у смислу члана 5. овог протокола;

                                                            
106 Због царинске уније између Швајцарске и Лихтенштајна, производи пореклом из Лихтенштајна 

сматрају се производима пореклом из Швајцарске.
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(б) производи добијени у Србији који укључују материјале који нису у потпуности 
тамо добијени, под условом да су ти материјали прошли довољну обраду или 
прераду у Србији у смислу члана 6. овог Протокола.

Члан 3.

Кумулација у држави ЕФТА

1. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 1, производи ће се сматрати 
производима пореклом из државе ЕФТА уколико су тамо добијени, а садрже 
материјале пореклом из Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући 
Лихтенштајн),107 Турске или Европске заједнице, под условом да су у држави ЕФТА
били предмет обраде или прераде која премашује поступке наведене у члану 7. Није 
неопходно да такви материјали прођу довољну обраду или прераду.

2. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 1, производи ће се сматрати 
производима пореклом из државе ЕФТА уколико су тамо добијени, а садрже 
материјале пореклом из Србије или било које друге земље која је укључена или 
повезана у Процес стабилизације и придруживања Европској унији108 под условом да 
су у држави ЕФТА били предмет обраде или прераде која премашује поступке 
наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу довољну обраду или 
прераду.

3. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 1, производи ће се сматрати 
производима пореклом из државе ЕФТА уколико су тамо добијени, а садрже 
материјале пореклом са Фарских Острва или из било које земље која је укључена у 
Евро-Медитеранско партнерство, на основу Барселонске декларације усвојене на 
Евро-Медитеранској конференцији одржаној 27. и 28. новембра 1995. године,109 осим 
Турске, под условом да су у држави ЕФТА били предмет обраде или прераде која 
премашује поступке наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу 
довољну обраду или прераду.

4. Уколико обрада или прерада извршена у држави ЕФТА не премашује поступке 
наведене у члану 7, добијени производ сматраће се производом пореклом из државе 
ЕФТА само уколико је тамо додата вредност већа од вредности коришћених 
материјала са пореклом из било које земље наведене у ст. 1, 2. и 3. Уколико то није 
случај, добијени производ сматраће се производом са пореклом оне земље чији 
материјал са пореклом, коришћен у производњи у држави ЕФТА, учествује са 
највећом вредношћу.

                                                            
107 Кнежевина Лихтенштајн, у складу са Споразумом од 29. марта 1923. године, чини царинску унију са 

Швајцарском и представља Страну уговорницу у Споразуму од 2. маја 1992. године о Европском 
економском простору.

108 Као што је дефинисано у Закључцима Савета за опште послове у априлу 1997. године и Саопштењу 
Комисије од 19. маја 1999. године о успостављању Процеса стабилизације и придруживања између 
Европске заједнице и земаља западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, 
Црна Гора, Србија и UNMIK).

109 Списак земаља или територија које су укључене у Евро-Медитеранско партнерство налази се у 
Прилогу 5.
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5. Производи пореклом из једне земље наведене у ст. 1, 2. и 3. који у држави ЕФТА
нису били предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се 
извозе у неку од тих земаља.

6. Кумулација предвиђена у овом члану може се применити само под условом:

(а) да се између земаља укључених у стицање статуса робе са пореклом и земаља 
одредишта примењује споразум о преференцијалној трговини, у складу са чл. 
XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT 1994);

(б) да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом правила 
о пореклу која су идентична правилима датим у овом протоколу;

и

(в) да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације 
објављена у Србији и у државама ЕФТА.

7. Кумулација предвиђена овим чланом примењиваће се од дана договореног између 
Страна уговорница на које се односи и назначеног у обавештењу објављеном у 
одговарајућем службеном гласилу.

8. Државе ЕФТА ће, преко Секретаријата ЕФТА, доставити Србији детаље Споразума, 
укључујући датуме њиховог ступања на снагу и одговарајућих правила о пореклу, 
који се примењују са другим земљама наведеним у ст. 1, 2. и 3.

Члан 4.

Кумулација у Србији

1. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 2, производи ће се сматрати 
производима пореклом из Србије уколико су тамо добијени, а садрже материјале 
пореклом из Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући Лихтенштајн),110 Турске 
или Европске заједнице, под условом да су у Србији били предмет обраде или 
прераде која премашује поступке наведене у члану 7. Није неопходно да такви 
материјали прођу довољну обраду или прераду.

2. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 2, производи ће се сматрати 
производима пореклом из Србије уколико су тамо добијени, а садрже материјале 
пореклом из Србије или било које друге земље која је укључена или повезана у 
Процес стабилизације и придруживања Европској унији111 под условом да су у 

                                                            
110 Кнежевина Лихтенштајн, у складу са Споразумом од 29. марта 1923. године, чини царинску унију са 

Швајцарском и представља Страну уговорницу у Споразуму од 2. маја 1992. године о Европском 
економском простору.

111 Као што је дефинисано у Закључцима Савета за опште послове у априлу 1997. године и Саопштењу 
Комисије од 19. маја 1999. године о успостављању Процеса стабилизације и придруживања између 
Европске заједнице и земаља западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, 
Црна Гора, Србија и UNMIK).
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Србији били предмет обраде или прераде која премашује поступке наведене у члану 
7. Није неопходно да такви материјали прођу довољну обраду или прераду.

3. Не доводећи у питање одредбе члана 2. став 2, производи ће се сматрати 
производима пореклом из Србије уколико су тамо добијени, а садрже материјале 
пореклом са Фарских Острва или из било које земље која је укључена у Евро-
Медитеранско партнерство, на основу Барселонске декларације усвојене на Евро-
Медитеранској конференцији одржаној 27. и 28. новембра 1995. године,112 осим 
Турске, под условом да су у Србији били предмет обраде или прераде која премашује 
поступке наведене у члану 7. Није неопходно да такви материјали прођу довољну 
обраду или прераду.

4. Уколико обрада или прерада извршена у Србији не премашује поступке наведене у 
члану 7, добијени производ сматраће се производом пореклом из Србије само 
уколико је тамо додата вредност већа од вредности коришћених материјала са 
пореклом из било које земље наведене у ст. 1, 2. и 3. Уколико то није случај, 
добијени производ сматраће се производом са пореклом оне земље чији материјал са 
пореклом, коришћен у производњи у Србији, учествује са највећом вредношћу.

5. Производи пореклом из једне земље наведене у ст. 1, 2. и 3. који у Србији нису били 
предмет никакве обраде или прераде, задржавају своје порекло уколико се извозе у 
неку од тих земаља.

6. Кумулација предвиђена у овом члану може се применити само под условом:

(а) да се између земаља укључених у стицање статуса робе са пореклом и земаља 
одредишта примењује споразум о преференцијалној трговини, у складу са чл. 
XXIV Општег споразума о царинама и трговини (GATT 1994);

(б) да су материјали и производи стекли статус робе са пореклом применом правила 
о пореклу која су идентична правилима датим у овом протоколу;

и

(в) да су обавештења о испуњености нужних услова за примену кумулације 
објављена у Србији и у државама ЕФТА.

7. Кумулација предвиђена овим чланом примењиваће се од дана договореног између 
Страна уговорница на које се односи и назначеног у обавештењу објављеном у 
одговарајућем службеном гласилу.

8. Србија ће, преко Секретаријата ЕФТА, доставити државама ЕФТА детаље 
Споразума, укључујући датуме њиховог ступања на снагу и одговарајућих правила о 
пореклу, који се примењују са другим земљама наведеним у ст. 1, 2. и 3.

                                                            
112 Списак земаља или територија које су укључене у Евро-Медитеранско партнерство налази се у 

Прилогу 5.
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Члан 5.

Потпуно добијени производи

1. Потпуно добијеним производима у Србији или у држави ЕФТА сматрају се:

(а) минерални производи извађени из земље или морског дна;

(б) тамо убрани или пожњевени биљни производи;

(в) тамо окоћене и узгојене живе животиње;

(г) производи добијени од тамо узгојених живих животиња;

(д) производи тамо добијени ловом или риболовом;

ђ) производи морског риболова и други производи који су извађени из мора ван 
територијалних вода Страна уговорница, њиховим пловилима;

(е) производи израђени на њеним бродовима фабрикама искључиво од производа из 
тачке (ђ);

(ж) тамо прикупљени употребљавани предмети, намењени само за рециклирање 
сировина, укључујући употребљаване аутомобилске гуме које се могу користити 
само за протектирање или као отпад;

(з) отпад и отпадне материје од производних активности спроведених тамо;

(и) производи извађени с морског дна или подземља ван њихових територијалних 
вода, под условом да они имају искључива права на обраду тог дна или 
подземља;

(ј) роба тамо произведена искључиво од производа наведених у ставовима (а) до (и).

2. Појмови „њена пловила” и „њени бродови фабрике” у ставу 1. тачке (ђ) и (е) 
примењују се само на пловила и бродове фабрике:

(а) који су регистровани или се воде у Србији или у држави ЕФТА;

(б) који плове под заставом Србије или државе ЕФТА;

(в) који су најмање 50% у власништву држављана Србије или државе ЕФТА, или 
фирме са седиштем у једној од тих држава, у којој су директор или директори, 
председник пословодног или надзорног одбора те већина чланова тих одбора  
држављани Србије или државе ЕФТА, те у којима, додатно, у случају 
партнерства или друштава с ограниченом одговорношћу, најмање половина 
капитала припада тим државама или јавним телима или држављанима тих 
држава;

(г) на којима су командант и официри држављани Србије или државе ЕФТА; и
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(д) на којима су најмање 75% посаде држављани Србије или државе ЕФТА.

Члан 6.

Довољно обрађени или прерађени производи

1. За потребе члана 2, производи који нису потпуно добијени сматрају се довољно 
обрађеним или прерађеним кад су испуњени услови наведени у листи из Прилога II.

     Горе поменути услови означавају за све производе обухваћене овим споразумом 
обраду или прераду које се морају обавити на материјалима без порекла који се 
користе у изради, те се примењују у односу само на такве материјале. Из тога следи 
да ако се производ који је стекао порекло испуњењем услова наведених у листи 
користи за израду неког другог производа, тада се на њега не односе услови 
применљиви на производ у који се он уграђује, те се не узимају у обзир материјали 
без порекла који су евентуално коришћени у његовој изради.

2. Без обзира на услове из става 1, материјали без порекла који се према условима из 
Прилога II не би смели користити у изради одређеног производа, ипак се могу 
користити, под условом:

(а) да њихова укупна вредност не прелази 10% цене производа франко фабрика;

(б) да се применом овог става не прекорачи било који од процената наведених у 
листи као максимална вредност материјала без порекла.

Овај став не примењује се на производе обухваћене Главама 50 до 63 
Хармонизованог система.

3. Ставови 1. и 2. ће се примењивати сагласно одредбама члана 7.

Члан 7.

Недовољни поступци обраде или прераде

1. Не доводећи у питање одредбе става 2. овог члана, следеће операције треба сматрати 
обрадом или прерадом која није довољна да би производ добио статус производа са 
пореклом, било да су или не испуњени услови из члана 6:

а) поступци за очување робе у добром стању за време превоза и складиштења; 

б) растављање и састављање пошиљки;

в) прање, чишћење, уклањање прашине, корозије, уља, боје или других материја за 
прекривање;

г) пеглање или пресовање текстила;



- 627 -

д) једноставни поступци бојења и полирања;

ђ) комишање, бељење, делимично или у целини, полирање и глазирање жита и 
пиринча;

е) поступци бојења шећера или обликовања шећерних коцки;

ж) гуљење, уклањање коштица и љуштење воћа, орашчића и поврћа;

з) брушење, једноставно дробљење или једноставно резање; 

и) пребирање, просејавање, сортирање, разврставање, градирање и спаривање 
(укључујући и састављање гарнитуре производа);

ј) једноставно паковање у флаше, конзерве, чутуре, кесице, сандуке, кутије, 
учвршћивање на картоне или плоче, итд., као и сви остали једноставни поступци 
паковања;

к) додавање ознака, налепница, натписа и других сличних знакова за разликовање 
производа и њихове амбалаже;

л) једноставно мешање производа, били они различити или не;

љ) једноставно склапање делова како би се произвео целовит производ, или 
растављање производа на делове;

м) комбинација два или више поступака наведених у тачкама од а) до љ);

н) клање животиња.

2. Када се утврђује да ли је обрада или прерада извршена на производу недовољна у 
смислу става 1, сви поступци обављени на производу у Србији или у држави ЕФТА
узеће се у обзир заједно.

Члан 8.

Квалификациона јединица

1. Квалификациона јединица за примену одредби овог протокола конкретни је 
производ, који се сматра основном јединицом када се роба сврстава применом 
номенклатуре Хармонизованог система.

     Из тог произлази да:

(а) кад се производ који се састоји од групе или склопа елемената, сврстава у један 
тарифни број Хармонизованог система, таква целина чини једну квалификациону 
јединицу;
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(б) кад се пошиљка састоји од низа истих производа сврстаних у исти тарифни број 
Хармонизованог система, сваки производ мора се узимати појединачно приликом 
примене одредби овог протокола.

2. Када се, у складу са Основним правилом 5 Хармонизованог система, амбалажа 
сврстава заједно са производом, она ће бити укључена и за потребе утврђивања 
порекла.

Члан 9.

Прибор, резервни делови и алати

Прибор, резервни делови и алати испоручени са опремом, машином, уређајем или 
возилом, који су део нормалне опреме и укључени у њену цену или који нису посебно 
фактурисани, сматрају се саставним делом те опреме, машине, уређаја или возила.

Члан 10.

Сетови

Сетови, како су дефинисани Основним правилом 3 Хармонизованог система, сматрају 
се производом са пореклом, када све компоненте сета имају порекло. Међутим, када се 
сет састоји од производа са пореклом и производа без порекла, сматраће се производом 
са пореклом под условом да вредност производа без порекла не премашује 15% цене 
сета франко фабрика.

Члан 11.

Неутрални елементи

Да би се утврдило да ли је неки производ са пореклом, није потребно одређивати 
порекло онога што је могло бити коришћено у његовој изради, како следи:

(а) енергија и гориво;

(б) постројења и опрема;

(в) машине и алати;

(г) роба која не улази нити је намењена томе да уђе у коначни састав производа.
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Г л а в а  III

ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

Члан 12.

Начело територијалности

1. Осим у случајевима предвиђеним у чл. 2. ст. 1. тач. (в), чл. 3. и 4. и ставу 3. овог 
члана, услови за стицање статуса производа са пореклом наведени у Глави II морају 
бити испуњени без прекида Србији и у држави ЕФТА.

2. Осим у случајевима предвиђеним у чл. 3. и 4, када се производи са пореклом, 
извезени из Србије или државе ЕФТА у неку другу земљу врате, морају се сматрати 
производима без порекла, осим када је царинским органима на задовољавајући 
начин могуће доказати:

(а) да је враћена роба она иста која је била извезена; и

(б) да није била подвргнута никаквом другом поступку осим оном који је био 
потребан да се роба очува у добром стању док је била у тој земљи или док је била 
извезена.

3. За стицање статуса производа са пореклом у складу са условима изнетим у Глави II 
неће бити од утицаја обрада или прерада извршена ван Србије или државе ЕФТА на 
материјалима извезеним из Србије или државе ЕФТА и накнадно поново увезеним 
тамо, под условом:

(а) да су ти материјали у потпуности добијени у Србији или држави ЕФТА или су 
пре извоза прошли обраду или прераду која премашује поступке наведене у члану 
7; 

и

(б) да је царинским органима на задовољавајући начин могуће доказати:

1) да је поновно увезена роба добијена обрадом или прерадом извезених 
материјала; и

2) да укупна додата вредност остварена ван Србије или државе ЕФТА применом 
одредаба овог члана не прелази 10% цене производа франко фабрика крајњег 
производа за који се тражи статус производа са пореклом.

4.  За потребе става 3, услови за стицање статуса производа са пореклом изнети у Глави 
II неће се применити на обраду или прераду обављену ван Србије или државе ЕФТА. 
Али када је, у листи у Прилогу II, за одређивање статуса порекла за крајњи производ 
предвиђено правило које одређује максималну вредност за све уграђене материјале 
без порекла, укупна вредност материјала без порекла уграђених на територији 
односне Стране уговорнице, заједно са укупном додатом вредношћу оствареном ван 
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Србије или односне државе ЕФТА уз примену одредаба овог члана, не сме 
премашити наведени проценат.

5. За потребе примене одредби ст. 3. и 4. „укупна додата вредност” значи све трошкове 
који настану ван Србије или односне државе ЕФТА, укључујући вредност тамо 
уграђених материјала.

6. Одредбе ст. 3. и 4. неће се применити на производе који не испуњавају услове 
наведене у листи у Прилогу II или који се могу сматрати довољно обрађеним или 
прерађеним једино уколико се примене општа одступања предвиђена чланом 6. став 
2.

7. Одредбе ст. 3. и 4. неће се примењивати на производе који се сврставају у главе 50 до 
63 Хармонизованог система.

8. Свака врста обраде или прераде обухваћена одредбама овог члана обављена ван 
Србије или државе ЕФТА, треба да буде обављена по поступку пасивног 
оплемењивања, или сличном поступку.

Члан 13.

Директни транспорт

1. Повлашћени третман предвиђен Споразумом примењује се само на производе који 
задовољавају услове из овог протокола, који се директно транспортују између 
Страна уговорница или преко територија других земаља наведених у чл. 3. и 4, са 
којима је могућа кумулација порекла. Међутим, производи који чине једну 
јединствену пошиљку могу се транспортовати преко других територија и могу се, 
ако то околности налажу, претоварити или привремено ускладиштити на тим 
територијама, под условом да роба остане под надзором царинских органа у земљи 
транзита или складиштења и да се не подвргава другим поступцима осим истовара, 
поновног утовара или било ког поступка намењеног њеном очувању у добром стању.

     Производи са пореклом могу се цевоводима транспортовати преко других подручја 
ван Страна уговорница.

2. Докази о томе да су испуњени услови из става 1. пружиће се царинским органима 
земље увознице подношењем:

(а) транспортног документа који обухвата пут од земље извознице кроз земљу 
транзита; или

(б) уверења издатог од стране царинских органа земље транзита:

(1) које садржи тачан опис производа;

(2) у коме се наводи датум истовара и поновног утовара производа и, где је то 
могуће, имена бродова или друге ознаке употребљених превозних средстава; 

и
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(3) у коме се потврђују услови под којима су се производи налазили у земљи 
транзита; или

(в) у недостатку поменутих, све друге уверљиве документе.

Члан 14.

Изложбе

1. На производе са пореклом који се шаљу на изложбу у земљу, осим оних наведених у 
чл. 3. и 4, са којима је могућа кумулација порекла, и након изложбе се продају ради 
увоза у Србију или државу ЕФТА примењиваће се одредбе Споразума под условом 
да се царинским органима на задовољавајући начин докаже:

(а) да је извозник послао те производе из Србије или државе ЕФТА у земљу у којој се 
одржавала изложба и да их је тамо излагао;

(б) да је извозник продао производе или их је на неки други начин уступио неком 
лицу у Србији или у држави ЕФТА;

(в) да су производи испоручени за време или одмах после изложбе, у стању у којем 
су били и упућени на изложбу;

и

(г) да производи, након упућивања на изложбу, нису били коришћени ни за какву 
другу сврху осим показивања на изложби.

2. Доказ о пореклу мора се издати или попунити у складу са одредбама Главе V и 
предати царинским органима земље увознице на уобичајен начин. На њему мора 
стајати име и адреса изложбе. У случају потребе могу се захтевати додатни 
документарни докази о условима под којима су производи били излагани.

3. Одредбе става 1. примењују се на било коју трговинску, индустријску, 
пољопривредну или занатску изложбу, сајам или сличну јавну приредбу или 
излагање који се не организују у приватне сврхе у трговинама и пословним 
просторима са намером продаје страних производа, и за време којих производи 
остају под царинским надзором.
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Глава IV

ПОВРАЋАЈ ИЛИ ОСЛОБОЂЕЊА

Члан 15.

Забрана повраћаја или ослобођења од царине

1. Материјали без порекла који су употребљени за израду производа са пореклом у 
Србији, у држави ЕФТА, или у некој другој земљи наведеној у чл. 3. и 4, за који је 
доказ о пореклу издат или сачињен у складу с одредбама Главе V, неће у Србији или 
у држави ЕФТА бити предмет повраћаја или ослобођења од плаћања царине било 
које врсте.

2. Забрана из става 1. примењиваће се на сваки поступак којим се предвиђа повраћај, 
ослобађење или неплаћање, било делимично или потпуно, царина или дажбина са 
истоветним учинком које се у Србији или у држави ЕФТА примењују на материјал 
употребљен у производњи ако се такав повраћај, ослобађање или неплаћање, 
изричито или у пракси, примењује када се производи добијени од тога материјала 
извозе, али не и када се тамо задржавају ради домаће употребе.

3. Извозник производа на које се односи доказ о пореклу мора бити спреман да у 
сваком тренутку, на захтев царинских органа, поднесе све потребне исправе којима 
се доказује да у вези са материјалом без порекла, који је употребљен у производњи 
тих производа, није остварен никакав повраћај царине и да су све царине или 
дажбине са истоветним учинком које се примењују на такав материјал у стварности 
и плаћене.

4. Одредбе ст. 1-3. такође ће се примењивати у вези са амбалажом у смислу члана 8. 
став 2, прибором, резервним деловима и алатима у смислу члана 9. и производима у 
сету у смислу члана 10, ако су такви производи без порекла.

5. Одредбе ст. 1-4. примењиваће се искључиво у вези са материјалом оне врсте на коју 
се Споразум примењује. Такође, ове одредбе не искључују примену института 
повраћаја извозних царина на пољопривредне производе који се при извозу 
примењује у складу са одредбама Споразума.
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Г л а в а   V

ДОКАЗ О ПОРЕКЛУ

Члан 16.

Општи услови

1. Производи са пореклом из Србије ће код увоза у државу ЕФТА, а производи 
пореклом из државе ЕФТА ће код увоза у Србију имати олакшице у оквиру 
Споразума уколико је поднет један од следећих докумената:

(а) уверење о кретању робе EUR.1, чији узорак је дат у Прилогу 3а;

(б) уверење о кретању робе EUR-MED, чији узорак је дат у Прилогу 3б; или

(в) У случајевима наведеним у члану 22. став 1, изјава (у даљем тексту: „изјава на 
фактури” или „изјава на фактури EUR-MED”), коју извозник уноси на фактуру, 
доставницу или било који други комерцијални документ који довољно детаљно 
описује производе о којима је реч и тако омогућује њихову идентификацију; 
текстови изјава на фактури дати су у Прилозима 4а и 4б.

2. Поред случајева наведених у ставу 1, производи са пореклом у смислу овог 
Протокола, у случајевима наведеним у члану 27, користиће погодности овог 
споразума без обавезе подношења било ког од доказа о пореклу наведених у ставу 1.

Члан 17.

Поступак издавања уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED

1. Уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED издају царински органи у земљи 
извозници на писмени захтев извозника или његовог овлашћеног представника, а на 
одговорност извозника.

2. За ту сврху извозник или његов овлашћени представник попуњава уверење о кретању 
робе EUR.1 или EUR-MED и образац захтева, чији су узорци дати у Прилозима 3а и 
3б. Поменути обрасци попуњавају се на једном од службених језика Страна 
уговорница или на енглеском језику и у складу са одредбама националног 
законодавства земље извознице. Ако се обрасци попуњавају руком, треба писати 
мастилом и штампаним словима. Опис производа уноси се у рубрику резервисану за 
ту намену, без празних редова. Ако поље није сасвим попуњено повлачи се 
хоризонтална линија испод задњег реда описа, а празан простор се прецртава.

3. Извозник који подноси захтев за издавање уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-
MED мора бити спреман да у свако доба на захтев царинских органа земље 
извознице у којој је издато уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED поднесе на 
увид све одговарајуће документе којима се доказује порекло производа на који се то 
односи, као и то да су испуњени други услови из овог протокола.
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4. Не доводећи у питање одредбе става 5. овог члана, царински органи Србије или 
државе ЕФТА  издаће уверење о кретању робе EUR.1 у следећим случајевима:

(а) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из 
Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у члану 3. став 1. и 
члану 4. став 1. са којима је могућа кумулација порекла, без примене кумулације 
са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. 
ст. 2. и 3. и ако испуњавају друге услове из овог протокола; или

(б) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из 
неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. са којима је могућа 
кумулација порекла, без примене кумулације са материјалима пореклом из неке 
од земаља наведених у чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог 
протокола, под условом да је у земљи порекла било издато уверење о кретању 
робе EUR-MED или сачињена изјава на фактури EUR-MED.

5. Царински органи Србије или државе ЕФТА издаће уверење о кретању робе EUR-
MED ако се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из 
Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у чл. 3. и 4. са којима је 
могућа кумулација порекла, уколико испуњавају друге услове из овог протокола и:

(а) кумулација је била примењена са материјалима пореклом из неке од земаља 
наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3;

(б) производи ће бити коришћени, уз примену кумулације, као материјали за израду 
производа за извоз у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3;

или

(в) производи ће из одредишне земље, без икакве обраде или прераде, бити извезени 
у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3.

6. Уверење о кретању робе EUR-MED садржаваће у рубрици 7 једну од следећих 
напомена, на енглеском језику:

(а) уколико је порекло стечено применом кумулације са материјалима пореклом из 
једне или више земаља наведених у чл. 3. и 4:

„CUMULATION APPLIED WITH” …......….. (име земље/земаља)

(б) уколико је порекло стечено без примене кумулације са материјалима пореклом из 
једне или више земаља наведених у чл. 3. и 4:

„NO CUMULATION APPLIED”

7. Царински органи који издају уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED
предузеће све потребне кораке за проверу порекла производа и испуњења других 
услова из овог протокола. У том циљу имају право да захтевају било које доказе и да 
спроведу било који преглед извозникових рачуна или било коју другу проверу коју 
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сматрају потребном. Они ће такође обезбедити да се обрасци наведени у ставу 2. 
правилно попуњавају. Посебно ће проверавати да ли је простор резервисан за опис 
производа попуњен на начин који искључује сваку могућност неистинитих 
допуњавања.

8. Датум издавања уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED назначава се у пољу 
11 уверења.

9. Уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED издају царински органи и стављају га 
на располагање извознику чим се обави или обезбеди стварни извоз.

Члан 18.

Накнадно издавање уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED

1. Без обзира на члан 17. став 9, уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED може се 
изузетно издати након извоза производа на које се оно односи, ако:

(а) оно није било издато у време извоза због грешака или ненамерних пропуста или 
посебних околности; 

или

(б) ако се царинским органима на задовољавајући начин докаже да је уверење о 
кретању робе EUR.1 или EUR-MED било издато, али при увозу није било 
прихваћено због техничких разлога.

2. Без обзира на члан 17. став 9, уверење о кретању робе EUR-MED може се издати 
након извоза производа на које се оно односи, ако је у моменту извоза било издато 
уверење о кретању робе EUR.1, под условом да се царинским органима на 
задовољавајући начин докаже да су испуњени услови из члана 17. став 5.

3. За примену ст. 1. и 2, извозник мора у свом захтеву назначити време и место извоза 
производа на које се односи уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED и навести 
разлоге свог захтева.

4. Царински органи могу накнадно издати уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-
MED једино након што провером утврде да се подаци из извозниковог захтева слажу 
са онима из одговарајуће евиденције.

5. Уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED, издата накнадно на основу става 1. 
овог члана, морају бити означена следећом напоменом на енглеском језику:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

Уверења о кретању робе EUR-MED, издата накнадно на основу става 2. овог члана, 
морају бити означена следећом напоменом на енглеском језику:
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„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no .......… [датум и време 
      издавања])”

6. Напомена из става 5. уноси се у рубрику 7 уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-
MED.

Члан 19.

Издавање дупликата уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED

1. У случају крађе, губитка или уништења уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-
MED, извозник може поднети захтев царинским органима који су издали уверење за 
издавање дупликата на основу извозне документације коју поседује.

2. Дупликат издат на основу става 1. овог члана мора бити означен следећом 
напоменом на енглеском језику:

„DUPLICATE”,

3. Напомена из става 2. уноси се у рубрику 7 дупликата уверења о кретању робе EUR.1 
или EUR-MED.

4. Дупликат мора носити датум издавања оригиналног уверења о кретању робе EUR.1 
или EUR-MED и важи од тог датума.

Члан 20.

Издавање уверења о кретању робе EUR.1 или EUR-MED на основу
издатог или претходно сачињеног доказа о пореклу

Кад се производи са пореклом налазе под царинским надзором у Србији или у држави 
ЕФТА, оригинални доказ о пореклу биће могуће заменити са једним или више уверења 
о кретању робе EUR.1 или EUR-MED у циљу слања свих или неких од тих производа 
на друга места у држави ЕФТА или у Србији. Заменско(а) уверење(а) о кретању робе 
EUR.1 или EUR-MED издаје царинарница под чијим се надзором производи налазе.

Члан 21.

Одвојено књиговодствено исказивање

1. Ако настану значајни трошкови или материјалне потешкоће у чувању одвојених 
залиха материјала са пореклом и материјала без порекла, који су једнаки и међусобно 
замењиви, царински органи могу, на писмени захтев заинтересованих, дозволити 
такозвани метод „одвојеног књиговодственог исказивања”, за вођење таквих залиха.
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2. Метод одвојеног књиговодственог исказивања мора бити способан да обезбеди, у 
одређеном периоду, да број добијених производа који се сматрају производима са 
пореклом буде једнак ономе који би се добио да су залихе биле физички одвојене.

3. Царински органи могу дати такво одобрење наведено у ставу 1. под било којим 
условима, који се сматрају потребним.

4. Метод одвојеног књиговодственог исказивања се евидентира и примењује на основу 
општих књиговодствених начела која важе у земљи у којој је производ био 
произведен.

5. Корисник ове олакшице може сачинити односно затражити доказ о пореклу, у 
зависности од случаја, за оне количине производа које се могу сматрати производима 
са пореклом. На захтев царинског органа, корисник ће дати изјаву о начину вођења 
количина.

6. Царински органи ће контролисати коришћење одобрења и могу га одузети у било 
ком тренутку, ако га корисник на било који начин неисправно користи или пропусти 
да испуни неки од услова прописаних овим протоколом.

Члан 22.

Услови за сачињавање изјаве на фактури
или изјаве на фактури EUR-MED

1. Изјаву на фактури или изјаву на фактури EUR-MED из члана 16. став 1. тачка (в) 
може сачинити:

(а) овлашћени извозник у смислу члана 23,

или

(б) било који извозник за било коју пошиљку која се састоји од једног или више 
пакета који садрже производе са пореклом, чија укупна вредност не прелази 6.000 
евра.

2. Без обзира на став 3. овог члана, изјава на фактури може да буде сачињена у 
следећим случајевима:

(а) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из 
Србије, из државе ЕФТА или из неке од земаља наведених у члану 3. став 1. и 
члану 4. став 1. са којима је могућа кумулација порекла, без примене кумулације 
са материјалима пореклом из неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. 
ст. 2. и 3. и ако испуњавају друге услове из овог протокола; или

(б) уколико се производи о којима је реч могу сматрати производима са пореклом из 
неке од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3. са којима је могућа 
кумулација порекла, без примене кумулације са материјалима пореклом из неке 
од земаља наведених у чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог 
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протокола, под условом да је у земљи порекла било издато уверење о кретању 
робе EUR-MED или сачињена изјава на фактури EUR-MED.

3. Изјава на фактури EUR-MED може да буде сачињена ако се производи о којима је 
реч могу сматрати производима са пореклом из Србије, из државе ЕФТА или из неке 
од земаља наведених у чл. 3. и 4. са којима је могућа кумулација порекла, уколико 
испуњавају друге услове из овог протокола и:

(а) кумулација је била примењена са материјалима пореклом из неке од земаља 
наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3;

(б) производи ће бити коришћени, уз примену кумулације, као материјали за израду 
производа за извоз у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3;

или

(в) производи ће из одредишне земље, без икакве обраде или прераде, бити извезени 
у неку од земаља наведених у чл. 3. ст. 2. и 3. и чл. 4. ст. 2. и 3.

4. Изјава на фактури EUR-MED садржаваће једну од следећих напомена, на енглеском 
језику:

(а) уколико је порекло стечено применом кумулације са материјалима пореклом из 
једне или више земаља наведених у чл. 3. и 4:

„CUMULATION APPLIED WITH” …......….. (име земље/земаља)

(б) уколико је порекло стечено без примене кумулације са материјалима пореклом из 
једне или више земаља наведених у чл. 3. и 4:

„NO CUMULATION APPLIED”

5. Извозник који сачињава изјаву на фактури или изјаву на фактури EUR-MED биће 
спреман да у било које време, на захтев царинских органа земље извознице, поднесе 
на увид све одговарајуће документе којима се доказује порекло за одговарајућу робу, 
као и то да су испуњени остали услови из овог протокола.

6. Изјаву на фактури или изјаву на фактури EUR-MED извозник ће сачинити тако што 
ће је откуцати машином, отиснути печатом или одштампати на фактури, доставници 
или другом комерцијалном документу, с тим да ће за изјаву чији се текст налази у 
Прилозима 4а и 4б користити једну од језичких верзија наведених у тим прилозима и 
у складу са одредбама националног законодавства земље извознице. Ако се изјава 
исписује руком, мора бити написана мастилом и штампаним словима.

7. Изјаве на фактури и изјаве на фактури EUR-MED морају носити оригинални 
својеручни потпис извозника. Међутим, овлашћени извозник у смислу члана 23. не 
мора потписивати такве изјаве под условом да се пред царинским органима земље 
извознице писмено обавеже да преузима пуну одговорност за сваку изјаву на 
фактури која га идентификује, као да ју је сам својеручно потписао.
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8. Изјаву на фактури или изјаву на фактури EUR-MED извозник може сачинити кад се 
производи на које се она односи извозе, или након њиховог извоза уз услов да се 
иста у земљи увозници предочи најкасније у року од две године након увоза 
производа на које се односи.

Члан 23.

Овлашћени извозник

1. Царински органи земље извознице могу овластити било којег извозника (у даљем 
тексту: „овлашћени извозник”), који често обавља испоруке производа на основу 
овог споразума, за сачињавање изјава на фактури или изјава на фактури EUR-MED
без обзира на вредност производа о којима је реч. Извозник који тражи такво 
овлашћење мора пружити, на начин који задовољава царинске органе, све гаранције 
нужне за доказивање статуса производа са пореклом, као и за испуњавање других 
услова из овог протокола.

2. Царински органи могу одобрити статус овлашћеног извозника уз било који услов 
који сматрају потребним.

3. Царински органи овлашћеном извознику додељују број царинског овлашћења који се 
уноси у изјаву на фактури, односно у изјаву на фактури EUR-MED.

4. Царински органи надзираће коришћење овлашћења овлашћеног извозника.

5. Царински органи могу у било ком тренутку одузети овлашћење. То ће учинити онда 
кад овлашћени извозник више не пружа гаранције из става 1, кад не испуњава услове 
из става 2. или на неки други начин неправилно употребљава овлашћење.

Члан 24.

Важење доказа о пореклу

1. Доказ о пореклу важи четири месеца од дана издавања у земљи извозници и мора се
у том периоду поднети царинским органима земље увознице.

2. Докази о пореклу који се подносе царинским органима земље увознице након истека 
рока за подношење наведеног у ставу 1, могу се прихватити у циљу примене 
повлашћеног третмана кад је неподношење тих докумената пре истека крајњег рока 
било изазвано ванредним околностима.

3. У осталим случајевима закаснелог подношења царински органи земље увознице могу 
прихватити доказе о пореклу кад су производи испоручени пре напред наведеног 
крајњег рока.
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Члан 25.

Подношење доказа о пореклу

Докази о пореклу подносе се царинским органима земље увознице у складу са 
поступцима који се примењују у тој земљи. Поменути органи могу захтевати превод 
доказа о пореклу, а такође могу захтевати да увозну декларацију прати и изјава 
увозника о томе да производи испуњавају услове потребне за примену овог споразума.

Члан 26.

Сукцесивни увоз

Кад се на захтев увозника и под условима које су одредили царински органи земље 
увознице, увозе у више пошиљки растављени или несастављени производи у смислу 
Основног правила 2(а) Хармонизованог система, који се сврставају у одељке XVI и 
XVII или у тарифне бројеве 7308 и 9406 Хармонизованог система, царинским органима 
се за такве производе подноси само један доказ о пореклу при увозу прве делимичне 
пошиљке.

Члан 27.

Изузећа од доказивања порекла

1. Производи које приватна лица у малим пакетима шаљу приватним лицима или који 
су део личног пртљага путника признају се као производи са пореклом па се за исте 
не захтева подношење доказа о пореклу, под условом да се такви производи не увозе 
за трговачке сврхе, и да су декларисани као производи који испуњавају услове из 
овог протокола, и кад нема сумње у истинитост такве изјаве. У случају производа 
послатих поштом, таква изјава може се дати на царинској декларацији CN22/CN23 
или на листу хартије који се прилаже том документу.

2. Појединачни увоз који се искључиво састоји од производа за личну употребу 
примаоца или путника или њихових породица не сматра се увозом трговачке 
природе ако је из природе и количине производа очигледно да нису намењени за 
комерцијалну употребу.

3. Укупна вредност тих производа не може прелазити 500 евра у случају малих пакета 
или 1.200 евра у случају производа који су део личног пртљага путника.

Члан 28.

Пратећа документа

Документи из члана 17. став 3. и члана 22. став 5. који се користе у циљу доказивања да 
се производи обухваћени уверењем о кретању робе EUR.1, уверењем о кретању робе 
EUR-MED, изјавом на фактури или изјавом на фактури EUR-MED могу сматрати 



- 641 -

производима са пореклом из Србије, из државе ЕФТА или из једне од других земаља 
наведених у чл. 3. и 4, и да испуњавају остале услове из овог протокола, могу се између 
осталог састојати од следећег:

(а) директних доказа о поступцима које је предузео извозник или добављач за 
добијање односне робе, садржаних на пример у његовим рачунима или 
унутрашњем књиговодству;

(б) докумената који доказују порекло употребљених материјала, издатих или 
сачињених у Србији или у држави ЕФТА, где се ти документи користе у складу са 
националним законодавством;

(в) докумената који доказују обраду или прераду материјала у Србији или у држави 
ЕФТА, издатих или сачињених у Србији или у држави ЕФТА, где се ти 
документи користе у складу са националним законодавством;

(г) уверења о кретању робе EUR.1, уверења о кретању робе EUR-MED, изјаве на 
фактури или изјаве на фактури EUR-MED које доказују порекло употребљених 
материјала, издатих или сачињених у Србији или у држави ЕФТА у складу са 
овим протоколом, или у некој од других земаља наведених у чл. 3. и 4, у складу са 
правилима о пореклу која су идентична правилима у овом протоколу;

(д) одговарајућих доказа који се односе на обраду или прераду извршену изван 
Србије, државе ЕФТА или других земаља наведених у чл. 3. и 4. применом члана 
12, којима се доказује да су испуњени услови из тог члана.

Члан 29.

Чување доказа о пореклу и пратеће документације

1. Извозник који поднесе захтев за издавање уверења о кретању робе EUR.1 или  EUR-
MED чуваће документе из члана 17. став 3. најмање три године.

2. Извозник који сачињава изјаву на фактури или изјаву на фактури EUR-MED најмање 
три године чуваће копију те изјаве на фактури, као и документе из члана 22. став 5.

3. Царински органи земље извознице које издају уверење о кретању робе EUR.1 или 
EUR-MED чуваће најмање три године образац захтева из члана 17. став 2.

4. Царински органи земље увознице чуваће најмање три године уверења о кретању робе 
EUR.1, уверења о кретању робе EUR-MED, изјаве на фактури и изјаве на фактури 
EUR-MED који су им поднети.
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Члан 30.

Неслагање и формалне грешке

1. Проналажење мањих неслагања између изјава у доказу о пореклу и оних у 
документима који се подносе царинским органима у сврху обављања формалности 
за увоз производа неће ipso facto учинити доказ о пореклу неважећим и ништавним 
ако се исправно установи да тај документ заиста одговара достављеним 
производима.

2. Очите формалне грешке, попут куцаних, у доказу о пореклу неће бити разлог 
одбијања тог документа, ако те грешке нису такве да изазивају сумњу у тачност 
изјава датих у том документу.

Члан 31.

Износи изражени у еврима

1. За примену одредаба из члана 22. став 1. тачка (б) и члана 27. став 3. у случајевима 
кад се фактура испостави у некој другој валути, а не у еврима, износи у националној 
валути земаља у чл. 3. и 4, биће од стране сваке земље на коју се то односи једном 
годишње исказани у износима израженим у еврима.

2. За пошиљку се могу уважити погодности из члана 22. став 1. тачка (б) и члана 27. 
став 3. позивањем на валуту у којој је рачун испостављен, у складу са износом који је 
утврдила земља на коју се то односи.

3. Износи које треба применити у било којој од домаћих валута су оне противвредности 
у оној националној валути, које су једнаке износима израженима у еврима према 
курсу на први радни дан у октобру и примењиваће се од 1. јануара следеће године. 
Стране уговорнице биће обавештене о одговарајућим износима.

4. Земља може износ, који добије приликом прерачунавања износа израженог у еврима 
у домаћу валуту, заокружити према горе или према доле. Заокружени износ не сме се 
разликовати од износа који се добије приликом прерачунавања за више од 5%. Земља 
може задржати и неизмењену противвредност у домаћој валути као износ изражен у 
еврима, ако приликом годишњег усклађивања предвиђеног ставом 3, прерачуната 
противвредност тог износа, пре било каквог заокруживања, резултира повећањем 
које је мање од 15% износа израженог у националној валути. Противвредност у 
домаћој валути може остати неизмењена, ако би се због прерачунавања смањила 
противвредност у тој националној валути.

5. Заједнички комитет може, на захтев било које Стране уговорнице, поново 
размотрити износе изражене у еврима. Приликом тог разматрања, Заједнички 
комитет ће узети у обзир жељу очувања стварних ефеката предметних вредносних 
ограничења. У том циљу може се донети одлука о промени износа изражених у 
еврима.
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Г л а в а  VI

МЕТОДИ АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ

Члан 32.

Међусобна помоћ

1. Царински органи Србије и држава ЕФТА доставиће једна другој, преко 
Секретаријата ЕФТА, узорке отисака печата који се користе у њиховим 
царинарницама за издавање уверења о кретању робе EUR.1 и EUR-MED заједно са 
адресама царинских органа задужених за проверу тих уверења, изјава на фактури и 
изјава на фактури EUR-MED.

2. Ради обезбеђивања правилне примене овог протокола, Србија и државе ЕФТА
помагаће једна другој путем надлежних царинских администрација у провери 
исправности уверења о кретању робе EUR.1, уверења о кретању робе EUR-MED, 
изјава на фактури и изјава на фактури EUR-MED и тачности података у тим 
документима.

Члан 33.

Провера доказа о пореклу

1. Накнадне провере доказа о пореклу обављаће се насумице или у сваком случају 
оправдане сумње царинских органа земље увознице у исправност таквих 
докумената, порекло робе о којој се ради или у испуњење других услова из овог 
протокола.

2. У циљу спровођења одредби из става 1, царински органи земље увознице вратиће 
уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED и фактуру, уколико је била поднета, 
изјаву на фактури или изјаву на фактури EUR-MED, или копију тих докумената, 
царинским органима земље извознице, уз навођење разлога за проверу, где је то 
потребно. Сви прибављени документи и подаци који указују на то да је податак у 
доказу о пореклу нетачан биће достављени као доказ уз захтев за проверу.

3. Проверу ће извршити царински органи земље извознице. У том циљу имају право да 
захтевају било које доказе и да спроведу било који преглед извозникових рачуна или 
било коју другу проверу коју сматрају потребном.

4. Ако царински органи земље увознице одлуче суспендовати одобрење повлашћеног 
третмана за конкретне производе у очекивању резултата провере, увознику ће бити 
понуђено преузимање робе уз све потребне мере предострожности.

5. Царински органи који затраже проверу биће обавештени о резултатима те провере 
што пре. Ти резултати морају јасно показивати да ли су документи веродостојни и 
могу ли се конкретни производи сматрати производима са пореклом из Србије, из 
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државе ЕФТА или из неке друге земље наведене у чл. 3. и 4. и да ли испуњавају 
друге услове из овог протокола.

6. Ако, у случају оправдане сумње, одговор не стигне у року од десет месеци од дана 
подношења захтева за проверу, или ако одговор не садржи податке довољне за 
утврђивање веродостојности документа о којем је реч или стварног порекла 
производа, царински органи који су поднели захтев ће, осим у изузетним 
околностима, ускратити право на повлашћени третман.

Члан 34.

Решавање спорова

Ако дође до спорова у односу на поступке провере из члана 33. који се не могу решити 
између царинских органа који су поднели захтев за проверу и царинских органа 
одговорних за обављање провере, или кад се у њима поставља питање тумачења овог 
протокола, исти се упућују Заједничком комитету Србија - ЕФТА.

У свим случајевима решавања спорова између увозника и царинских органа земље 
увознице примењује се законодавство те земље.

Члан 35.

Казне

Казниће се свако лице које изради или омогући да се изради документ који садржи 
нетачне податке у циљу прибављања повлашћеног третмана за производе.

Члан 36.

Слободне зоне

1. Србија и државе ЕФТА предузеће све потребне мере за обезбеђење да производи 
којима се тргује, а обухваћени су доказом о пореклу, те током транспорта користе 
слободну зону смештену на њиховом подручју, не буду замењени другом робом и да 
не буду подвргнути другом поступању осим нормалних поступака за спречавање 
њиховог пропадања.

2. Изузимајући од одредбе садржане у ставу 1, када се производи са пореклом из Србије 
или из државе ЕФТА увозе у слободну зону и обухваћени су доказом о пореклу, а 
подлежу обради или преради, надлежни органи издаће ново уверење о кретању робе 
EUR.1 или EUR-MED на захтев извозника, ако је извршена обрада или прерада у 
складу с одредбама овог протокола.
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Г л а в а   VII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Прелазне одредбе за робу у провозу или у складишту

Одредбе овог споразума могу се применити на робу која удовољава условима овог 
протокола и која је на дан ступања на снагу овог протокола у провозу или привремено 
смештена у царинским складиштима или слободним зонама у Србији или у држави 
ЕФТА, под условом да се, у року од четири месеца од тог датума, царинским органима 
земље увознице поднесе уверење о кретању робе EUR.1 или EUR-MED издато 
накнадно од стране царинских органа земље извознице, заједно са документима који 
потврђују да је роба транспортована директно, у складу са чланом 13.

Члан 38.

Прилози

Прилози уз овај протокол чине његов саставни део.
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ПРИЛОГ 1 УЗ ПРОТОКОЛ Б

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ УЗ ЛИСТУ У ПРИЛОГУ 2

Напомена 1:

У листи се утврђују услови које треба да испуне сви производи да би се сматрали да су 
били предмет довољне обраде или прераде у смислу члана 6. Протокола Б.

Напомена 2:

2.1. У прве две колоне у листи даје се опис производа који се добија. У првој колони 
наводи се тарифни број или број главе из Хармонизованог система, док се у другој 
колони наводи наименовање робе, које се у том систему користи за тај тарифни 
број или за ту главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне, постоји 
правило које се наводи у колони 3 или 4. Ако се, у неким случајевима, испред 
тарифног броја у првој колони налази ознака „еx”, то значи да се правила из колоне 
3 или 4 примењују само на део тог тарифног броја, како је наведено у колони 2.

2.2. Ако се у колони 1 налази, груписано, неколико тарифних бројева или је наведен 
број једне главе, због чега је наименовање производа у колони 2 дато уопштено, 
правила из колоне 3 или 4 примењују се на све производе који се, по 
Хармонизованом систему, сврставају у тарифне бројеве из те главе или у било који 
од груписаних тарифних бројева у колони 1.

2.3. Ако је у листи наведено неколико различитих правила, која се примењују на 
различите производе у оквиру једног тарифног броја, у свакој тачки дато је 
наименовање дела тог тарифног броја на који се односе суседна правила у колони 3 
или 4.

2.4. Када су, уз податке у прве две колоне, наведена правила и у колони 3 и у колони 4, 
извозник може да бира да ли ће да примени правило из колоне 3 или правило из 
колоне 4. Ако у колони 4 није наведено правило за стицање статуса производа са 
пореклом, примениће се правило наведено у колони 3.

Напомена 3:

3.1. Одредбе члана 6 овог протокола, које се односе на производе који су стекли статус 
производа са пореклом, а употребљавају у процесу производње другог производа, 
примењују се, без обзира да ли су производи стекли тај статус у фабрици где су 
употребљени или у некој другој фабрици у Страни уговорници.

Пример:

Мотор из тарифног броја 8407, за који, на основу наведеног правила, вредност 
материјала без порекла који могу да се уграде у њега, не сме да буде већа од 40% цене 
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франко фабрика, производи се од „осталих легираних челика а грубо обликованих 
ковањем” који се сврставају у тарифни број еx 7224.

Ако је откивак добијен ковањем у Страни уговорници на инготу без порекла, у том 
случају он је већ стекао статус порекла на основу правила уз тарифни број еx 7224 у 
листи. Према томе, приликом утврђивања вредности мотора, може се сматрати да је он 
са пореклом, без обзира да ли је произведен у истој или у некој другој фабрици у 
Страни уговорници. Стога се вредност ингота без порекла неће узети у обзир када се 
додаје вредност употребљених материјала без порекла.

3.2. Правилом у листи наводи се минималан степен обраде или прераде коју треба 
извршити, а и са вишим степеном обраде или прераде се, такође, стиче статус 
производа са пореклом; насупрот томе, са нижим степеном обраде или прераде не 
може да се стекне статус производа са пореклом. Према томе, ако се правилом 
предвиђа да, на одређеном нивоу производње, може да се употреби материјал без 
порекла, тај материјал може да се употреби у некој ранијој фази производње, док 
његова употреба у некој каснијој фази производње, није дозвољена.

3.3. Не доводећи у питање напомену 3.2, када се у правилу употребљава израз 
„Производња од материјала из било ког тарифног броја”, тада материјали из било 
ког тарифног броја (укључујући материјале истог наименовања и тарифног броја 
као и производ) могу бити употребљени, али уз одређена ограничења која такође 
могу бити садржана у правилу.

Међутим, под појмом „Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући друге материјале из тарифног броја ... ” или „Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, укључујући друге материјале из истог тарифног броја као и 
производ”, се подразумева да се могу употребљавати материјали из било ког тарифног 
броја изузев оних истог наименовања као производ, као што је наведено у колони 2 у 
листи.

3.4. Ако се у правилу из листе наводи да у производњи производа може да се употреби 
више од једног материјала, то значи да може да се употреби један или више 
материјала. Није неопходно да се употребе сви материјали.

Пример:

У правилу који се односи на тканине из тар. бр. 5208 до 5212, наводи се да се могу 
употребити природна влакна, као и да се, између осталих материјала, могу, такође, 
употребити и хемијски материјали. То не значи да се морају употребити оба 
материјала; може да се употреби један или други, или оба.

3.5. Ако се у правилу из листе наводи да производ мора да се произведе од одређеног 
материјала, очигледно је да овај услов није препрека да се употребе и други 
материјали који, због своје својствене природе, не могу да задовоље услове из 
правила. (видети, такође, Напомену 6.2. која се односи на текстиле).
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Пример:

Правилом које се односи на производе за исхрану из тар. бр. 1904, којим се посебно 
искључује употреба житарица и њихових деривата, не спречава се употреба 
минералних соли, хемикалија и других адитива, који нису производи житарица.

Међутим, ово се не примењује у случају производа који, премда не могу да се 
произведу од одређених материјала наведених у листи, могу да се произведу, у некој 
ранијој фази производње, од материјала исте природе.

Пример:

У случају одеће од нетканих материјала из еx. Главе 62, ако се за ову врсту производа 
дозвољава употреба само предива без порекла, производња не може да се започне од 
неткане тканине - чак и ако неткане тканине не могу нормално бити израђене од 
предива. У таквим случајевима, полазни материјал који би требало да се користи је онај 
материјал, који у фази обраде непосредно претходи предиву - тј. који је у стадијуму 
влакна.

3.6. Ако су у правилу из листе дате две процентуалне вредности за максималну 
вредност материјала без порекла који се могу користити, онда се ови проценти не 
могу сабирати. Другим речима, максимална вредност материјала без порекла који 
могу да се користе не сме ни у ком случају да премаши највећи наведени проценат. 
Штавише, појединачни проценти не смеју бити премашени у односу на одређени 
материјал на који се односе.

Напомена 4:

4.1. Под појмом „природна влакна”, који се користи у листи, подразумевају се влакна, 
осим вештачких или синтетичких. Ограничава се на влакна у фазама пре предења, 
укључујући и на отпатке и, ако није на други начин наведено, на влакна која нису 
влачена, чешљана или на други начин обрађена, али непредена.

4.2. Под појмом „природна влакна” подразумевају се и коњска длака из тар. бр. 0503, 
свила из тар. бр. 5002 и 5003, као и вунена влакна, фина или груба животињска 
длака из тар. бр. 5101 до 5105, памучна влакна из тар. бр. 5201 до 5203 и остала 
биљна влакна из тар. бр. 5301 до 5305.

4.3. Под појмом „текстилна целулоза”, „хемијски материјали”, и „материјали за 
производњу хартије”, који се користе у листи, подразумевају се материјали који се 
не сврставају у Главе 50 до 63, који се могу употребити за производњу вештачких, 
синтетичких или папирних влакана или предива.

4.4. Под појмом „вештачка или синтетичка влакна, сечена”, који се користи у листи, 
подразумевају се каблови од синтетичких или вештачких филамената, сечена 
влакна или отпаци, из тар. бр. 5501 до 5507.
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Напомена 5:

5.1. Када се за одређен производ из листе, упућује на ову напомену, услови наведени у 
колони 3 не примењују се на основне текстилне материјале који се користе у 
производњи тог производа и који, сви заједно, представљају 10% или мање од 
укупне масе свих употребљених основних текстилних материјала. (видети такође 
напомене 5.3. и 5.4).

5.2. Међутим, толеранција наведена у напомени 5.1 може да се примени само на 
мешане производе који су израђени од два или више основна текстилна материјала.

Следеће се сматра основним текстилним материјалима:

- свила,

- вуна,

- груба животињска длака,

- фина животињска длака,

- коњска длака,

- памук,

- материјали за производњу хартије и хартија,

- лан,

- природна конопља,

- јута и остала текстилна ликаста влакна,

- сисал и остала текстилна влакна рода Agave,

- кокосово влакно, абака, рамија и остала биљна текстилна влакна,

- синтетички филаменти,

- вештачки филаменти,

- проводљиви филаменти,

- синтетичка влакна од полипропилена, сечена,

- синтетичка влакна од полиестера, сечена,

- синтетичка влакна од полиамида, сечена,

- синтетичка влакна од полиакрилонитрила, сечена,
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- синтетичка влакна од полимида, сечена,

- синтетичка влакна од политетрафлуоретилена, сечена,

- синтетичка влакна од полифениленсулфида, сечена,

- синтетичка влакна од поливинилхлорида, сечена,

- остала синтетичка влакна, сечена,

- вештачка влакна од вискозе, сечена,

- остала вештачка влакна, сечена,

- предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима 
полиетра, укључујући и обавијено или необавијено,

- предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибилним сегментима 
полиестра, укључујући и обавијено или необавијено,

- производи из тар. бр. 5605 (метализовано предиво) са уграђеном траком која се 
састоји од језгра од алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, 
укључујући и превучене прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 мм, 
услојено помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног 
премаза,

- остали производи из тар. бр. 5605. 

Пример:

Предиво из тар. бр. 5205, израђено од памучних влакана из тар. бр. 5203 и од 
синтетичких сечених влакана из тар. бр. 5506 представља предиво од мешаних влакана. 
Према томе, синтетичка сечена влакна без порекла која не задовољавају услове правила 
о пореклу (према којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне 
целулозе), могу се користити, под условом да њихова укупна маса није већа од 10% 
масе предива.

Пример:

Тканина од вуне из тар. бр. 5112, израђена од вуненог предива из тар бр. 5107 и од 
синтетичког предива од сечених влакана из тар. бр. 5509, представља мешану тканину. 
Према томе, синтетичко предиво које не задовољава услове правила о пореклу (према 
којима се захтева израда од хемијских материјала или текстилне целулозе) или вунено 
предиво које не задовољава услове правила о пореклу (која захтевају израду од 
природних влакана невлачених, нити чешљаних, нити на други начин припремљених за 
предење) или њихова комбинација, могу да се користе, под условом да њихова укупна
маса није већа од 10% масе тканине.
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Пример:

Тафтована текстилна тканина из тар. бр. 5802, израђена од памучног предива из тар. бр. 
5205 и од памучне тканине из тар. бр. 5210, је мешани производ само ако је памучна 
тканина сама по себи мешана тканина израђена од предива која се сврставају у два 
одвојена тарифна броја или ако су употребљена памучна предива и сама мешавина.

Пример:

Ако је предметна тафтована текстилна тканина израђена од памучног предива из тар. 
бр. 5205 и од синтетичке тканине из тар. бр. 5407, онда је очигледно да су предива која 
се користе два одвојена основна текстилна материјала, па је, према томе, и тафтована 
текстилна тканина мешани производ.

5.3. У случају производа који садрже „предиво израђено од полиуретана раздвојено 
флексибилним сегментима полиетра, укључујући и обавијено или необавијено”, 
дозвољено одступање је 20% у односу на ово предиво.

5.4. У случају производа са уграђеном „траком, која се састоји од језгра од 
алуминијумске фолије или од језгра од пластичног премаза, укључујући и 
превучене прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 mm, услојено помоћу 
провидног или обојеног лепка између два слоја пластичног премаза”, дозвољено 
одступање је 30% у односу на ову траку.

Напомена 6:

6.1. Када се у листи упућује на ову напомену, текстилни материјали (са изузетком 
постава и међупостава), који не испуњавају услове из правила у колони 3 листе, а 
које се односи на готове предметне производе, могу се употребити под условом да 
се сврставају у други тарифни број, а не у тарифни број у који се сврстава сам 
производ и да њихова вредност није већа од 8% цене производа франко фабрика.

6.2. Не доводећи у питање напомену 6.3, у производњи производа од текстила могу 
слободно да се употребе материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63, без 
обзира да ли садрже или не садрже текстиле.

Пример:

Ако се правилом у листи предвиђа да се за одређен текстилни предмет (као што су 
панталоне) мора употребити предиво, то не забрањује употребу металних предмета, као 
што су дугмад, пошто се дугмад не сврставају у Главе 50 до 63. Из истог разлога то не 
спречава да се употребе патент-затварачи, и поред тога што патент-затварачи нормално 
садрже текстиле.

6.3. Када се примењује процентуално правило приликом утврђивања вредности 
употребљених материјала без порекла, мора да се узме у обзир вредност 
материјала који се не сврставају у Главе 50 до 63.
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Напомена 7:

7.1. У сврхе примене тар. бр. еx 2707, 2713 до 2715, еx 2901, еx 2902 и еx 3403, под 
појмом „специфични процеси” подразумева се следеће:

(а) вакуумска дестилација;

(б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесом:

(в) крекинг;

(г) давање других облика;

(д) екстракција помоћу селективних растваривача;

(ђ) процес који обухвата следеће радње: прерада са концентрисаном сумпорном 
киселином, олеумом или сумпорним анхидридом; неутрализација са алкалним 
агенсима; деколоризација и пречишћавање са природноактивном земљом, 
активираном земљом, активираним угљеном или бокситом;

(е) полимеризација;

(ж) алкилација;

(з) изомеризација.

7.2. У сврхе примене тар. бр. 2710, 2711 и 2712, под појмом „специфични процеси” 
подразумева се следеће:

(а) вакуумска дестилација;

(б) поновна дестилација веома јаким фракционим процесом; 

(в) крекинг;

(г) давање другог облика;

(д) екстракција помоћу селективних растварача;

(ђ) процес који обухвата следеће радње: прерада са концентрисаном сумпорном 
киселином, олеумом или сумпорним анхидридом; неутрализација са алкалним 
агенсима: деколаризација и пречишћавање са природноактивном земљом, 
активираном земљом, активираним угљеном или бокситом;

(е) полимеризација;

(ж) алкилација;

(з) изомеризација;
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(и) само у случају тешких уља која се сврставају у тар. бр. еx 2710, десумпоризација 
са хидрогеном чији је резултат смањење најмање 85% садржаја сумпора код 
производа који се обрађују (ASTM D 1266-59 Т метод);

(ј) само у случају производа који се сврставају у тар. бр. 2710, депарафинизација 
неким другим процесом, а не филтрирањем;

(к) само у случају тешких уља из тар. бр. еx 2710, третман са хидрогеном под 
притиском од преко 20 бара и на температури изнад 250°C уз употребу неког 
другог катализатора, а не оног који изазива десумпоризацију, када хидроген 
представља активни елемент у хемијској реакцији. Даљи третман уља за 
подмазивање из тар. бр. еx 2710 са хидрогеном (нпр.: хидрофиниш или 
деколоризација) у циљу, нарочито, побољшања боје и стабилности, неће се 
сматрати специфичним процесом;

(л) само у случају уља за гориво из тар. бр. еx 2710, атмосферска дестилација, под 
условом да мање од 30% запремине ових производа, укључујући и губитке, 
дестилише на температури од 300°C по методу ASTM D 86;

(љ) само у случају тешких уља, осим гасних уља и горива који се сврставају у тар. 
бр. еx 2710, поступак помоћу високофреквентних електричних пражњења без 
искрења;

(м) само у случају сирових производа из тарифног броја еx 2712 (осим вазелина, 
озокерита, воска од лигнита или тресета, парафина који садрже по маси мање од 
0,75% уља), уклањање уља фракционом кристализацијом.

7.3. У сврхе примене тар. бр. еx 2707, 2713 до 2715, еx 2901, еx 2902 и еx 3403, 
једноставне радње, као што су чишћење, претакање, отклањање соли, издвајање 
воде, филтрирање, бојадисање, стављање ознака, добијање сумпорног садржаја, као 
резултата мешања производа са разним сумпорним садржајима, односно било која 
комбинација ових или сличних радњи не додељују статус порекла.
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ПРИЛОГ 2 УЗ ПРОТОКОЛ Б

ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА 
БЕЗ ПОРЕКЛА КАКО БИ ПРЕРАЂЕНИ ПРОИЗВОД

МОГАО ДА СТЕКНЕ СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ

Сви производи наведени у листи не морају бити обухваћени Споразумом. Из тог разлога 
неопходно је консултовати остале делове Споразума.

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
Глава 1 Живе животиње Све животиње из Главе 1 биће 

у потпуности добијене

Глава 2 Месо и други кланични 
производи за јело

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Глава 1 и 2 у потпуности 
добијени

Глава 3 Рибе, љускари, мекушци и 
остали водени 
бескичмењаци

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 3 у потпуности добијени

еx Глава 4 

0403

Млеко и производи од 
млека; живинска и птичја 
јаја; природни мед; јестиви 
производи животињског 
порекла, непоменути нити 
обухваћени на другом 
месту; осим:

Млаћеница, кисело млеко и 
павлака, јогурт, кефир и 
остало ферментисано или 
закисељено млеко или 
павлака, концентровани 
или неконцентровани са 
садржајем додатог шећера 
или других материја за 
заслађивање, 
ароматизовани или са 
додатим воћем, језграстим 
воћем или какаом

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 4 у потпуности добијени

Производња код које:

- су сви употребљени 
материјали из Главе 4 у 
потпуности добијени,

- су сви употребљени воћни 
сокови (осим сока од ананаса, 
лимете или грејпфрута) из тар. 
бр. 2009 са пореклом, и

- вредност свих употребљених 
материјала из Главе 17 није 
већа од 30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 5 

еx 0502

Производи животињског 
порекла, на другом месту 
непоменути нити 
обухваћени; осим:

Припремљене чекиње од 
питомих или дивљих свиња

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 5 у потпуности добијени

Чишћење, дезинфекција, 
сортирање и исправљање 
чекиња и длака

Глава 6 Живо дрвеће и друге 
биљке; луковице, корење и 
слично; сечено цвеће и 
украсно лишће

Производња код које:

- су сви употребљени 
материјали из Главе 6 у 
потпуности добијени, и

- вредност свих употребљених 
материјала није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика

Глава 7 Поврће, корење и кртоле за 
јело

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 7 у потпуности добијени

Глава 8 Воће за јело, укључујући 
језграсто воће; коре агрума 
или диња и лубеница

Производња код које:

- је сво употребљено воће 
(укључујући језграсто воће) у 
потпуности добијено, и

- вредност свих употребљених 
материјала из Главе 17 није 
већа од 30% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 9 Кафа, чај, мате чај и 
зачини; осим:

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 9 у потпуности добијени

0901 Кафа, пржена или 
непржена са или без 
кофеина; љуспице и опне 
кафе; замене кафе које 
садрже кафу у било ком 
проценту

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
0902 Чај, неароматизован или 

ароматизован 
Производња од материјала из 
било ког тарифног броја

еx 0910 Мешавине зачина Производња од материјала из 
било ког тарифног броја

Глава 10 Житарице Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 10 у потпуности добијени

еx Глава 11 Производи млинске 
индустрије; слад; скроб, 
инулин; глутен од 
пшенице; осим:

Производња код које су све 
употребљене житарице, јестиво 
поврће, корење и кртоле 
(гомоље) из тар. бр. 0714 или 
воће у потпуности добијени

еx 1106 Брашно, гриз и прах, од 
сушеног ољуштеног 
махунастог поврћа из тар. 
бр. 0713

Сушење и млевење махунастог 
поврћа из тар. бр. 0708

Глава 12 Уљано семење и плодови; 
разно зрневље, семе и 
плодови; индустријско и 
лековито биље; слама и 
сточна храна (кабаста)

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 12 у потпуности добијени

1301 Шелак: природне гуме, 
смоле, гуме-смоле и уљане 
смоле (нпр.: балзами)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из тар. бр. 1301 није већа од 
50% цене производа франко 
фабрика

1302 Биљни сокови и екстракти; 
пектинске материје, 
пектинати и пектати; агар-
агар и остале слузи и 
згрушивачи, добијени од 
биљних производа, 
модификовани или 
немодификовани:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Слузи и згушњивачи, 

добијени из биљних 
производа, 
модификовани

Производња од 
немодификоване слузи и 
средстава за згушњавање

- Остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

Глава 14 Биљни материјали за 
плетарство; биљни 
производи на другом месту 
непоменути, нити 
обухваћени

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 14 у потпуности добијени

еx Глава 15 Масноће и уља 
животињског и биљног 
порекла и производи 
њиховог разлагања; 
прерађене јестиве масноће; 
воскови животињског и 
биљног порекла; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

1501 Свињска масноћа 
(укључујући јестиву маст) 
и живинска масноћа, осим 
оних из тар. бр. 0209 или 
1503:

- Масноће од костију или 
отпадака 

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала из тар. бр. 0203, 
0206 или 0207 или од костију из 
тар. бр. 0506

- Остало Производња од меса или 
других јестивих кланичних 
производа од свињског меса из 
тар. бр. 0203 или 0206 или од 
меса и јестивих отпадака од 
живине из тар. бр. 0207
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1502 Масноће од животиња 

врсте говеда, оваца и коза, 
осим оних из тар. бр. 1503:

- Масноће од костију или 
отпадака

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала из тар. бр. 0201, 
0202, 0204 или 0206 или од 
костију из тар. бр. 0506

- Остало Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 2 у потпуности добијени

1504 Масти и уља као и њихове 
фракције, од риба или 
морских сисара, 
пречишћени или 
непречишћени, али 
хемијски немодификовани:

- Чврсте фракције Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од других материјала из тар. бр. 
1504

- Остало Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 2 и 3 у потпуности 
добијени

еx 1505 Пречишћени (рафинисани) 
ланолин

Производња од сирове масноће 
од вуне из тар. бр. 1505

1506 Остале масти или уља 
животињског порекла и 
њихове фракције, 
пречишћени или 
непречишћени, али 
хемијски немодификовани:

- Чврсте фракције Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од других материјала из тар. бр. 
1506
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња код које су сви 

употребљени материјали из 
Главе 2 у потпуности добијени

1507 до 
1515

Уља биљног порекла и 
њихове фракције:

– - Сојино уље, уље 
од кикирикија, палмино 
уље, уље од кокосовог 
ораха (копре), уље од 
палминог језгра 
(коштице), уље од   
“бабасуа”, тунгово уље, 
оитикика уље, восак 
смрече и јапански восак, 
фракције јојоба уља и 
уља за техничке и 
индустријске намене, 
осим за производњу 
хране за људску исхрану

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

- Чврсте фракције, осим 
оних од јојоба уља

Производња од других 
материјала из тар. бр. 1507 до 
1515

- Остало Производња код које су сви 
употребљени биљни материјали 
у потпуности добијени

1516 Масти и уља животињског 
или биљног порекла и 
њихове фракције, 
делимично или потпуно 
хидрогенизовани, 
интерестерификовани, 
реестерификовани или 
елеидинизовани, 
рафинисани или 
нерафинисани, али даље 
неприпремљени

Производња код које су:

- сви употребљени материјали 
из Главе 2 у потпуности 
добијени, и

- сви употребљени биљни 
материјали у потпуности 
добијени. Међутим, могу да се 
употребе материјали из тар. 
бр. 1507, 1508, 1511 и 1513



- 660 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1517 Маргарин, мешавине и 

препарати од масти или 
уља животињског или 
биљног порекла или од 
фракција различитих масти 
или уља из ове главе, 
подобни за јело, осим 
јестивих масти или уља и 
њихових фракција из тар. 
бр. 1516

Производња код које су:

- сви употребљени материјали 
из Главе 2 и 4 у потпуности 
добијени, и

- сви употребљени биљни 
материјали у потпуности 
добијени. Међутим, могу да се 
употребе материјали из тар. 
бр. 1507, 1508, 1511 и 1513

Глава 16 Прерађевине од меса, риба, 
љускара, мекушаца или 
осталих водених 
бескичмењака

Производња:

- од животиња из Главе 1 и/или

- код које су сви употребљени 
материјали из Главе 3 у 
потпуности добијени

еx Глава 17 Шећер и производи од 
шећера; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 1701 Шећер од шећерне трске и 
шећерне репе и хемијски 
чиста сахароза, у чврстом 
стању, са додатим 
средствима за
ароматизацију или 
материјама за бојење

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1702 Остали шећери, 

укључујући хемијски чисту 
лактозу, малтозу, гликозу и 
фруктозу у чврстом стању; 
шећерни сирупи без 
додатих средстава за 
ароматизацију или 
материја за бојење; 
вештачки мед, помешан 
или непомешан са 
природним медом; 
карамел:

- Хемијски чиста малтоза 
или фруктоза

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од других материјала из тар. бр. 
1702

- Остали шећери у чврстом 
облику, са додатком 
средстава за 
ароматизацију или 
материја за бојење

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

- Остало Производња код које су сви 
употребљени материјали са 
пореклом

еx 1703 Меласе добијене приликом 
екстракције или 
рафинисања шећера, са 
додатком средстава за 
ароматизацију или 
материја за бојење

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1704 Производи од шећера 

(укључујући белу 
чоколаду), који не садрже 
какао

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

Глава 18 Какао и производи од 
какаоа

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност ових 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1901 Екстракт слада; 

прехрамбени производи од 
брашна, прекрупе, гриза, 
скроба или екстракта слада 
без додатка какаоа или са 
додатком какаоа у праху у 
количини мањој од 40% по 
маси какаоа, рачунато на 
потпуно одмашћену 
основу, на другом месту 
непоменути нити 
укључени; прехрамбени 
производи од роба из тар. 
бр. 0401 до 0404 без 
додатка какао праха или са 
садржајем какаа мањим од 
5% по маси, рачунато на 
потпуно одмашћену 
основу, на другом
месту непоменути, нити 
обухваћени: 

- Екстракт слада Производња од житарица из 
Главе 10

- Остало Производња: 

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1902 Тестенине, куване или 

некуване или пуњене 
(месом или другим 
материјама) или на 
друкчије припремљене, као 
што су шпагети, макарони, 
резанци, лазање, њоки, 
равијоли,  канелони; кус-
кус, припремљен или 
неприпремљен:

- Са садржајем 20% или 
мање по маси меса, 
изнутрица, рибе, љускара 
или мекушаца

Производња код које су све 
употребљене житарице и 
њихови деривати (осим тврде 
пшенице и њених деривата), у 
потпуности добијени

- Са садржајем више од 
20% по маси меса, 
изнутрица, рибе, љускара 
или мекушаца

Производња код које су:

- све употребљене житарице и 
њихови деривати (осим тврде 
пшенице и њених деривата) у 
потпуности добијени, и

- сви употребљени материјали 
из Главе 2 и 3 у потпуности 
добијени

1903 Тапиока и замене тапиоке 
припремљени од скроба у 
облику љуспица, зрнаца, 
перли и сличних облика

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
скроба од кромпира из тар. бр. 
1108
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
1904 Производи за исхрану 

добијени бубрењем или 
пржењем житарица или 
производа од житарица 
(нпр.: кукурузне 
пахуљице); житарице 
(осим кукуруза), у зрну 
или у облику пахуљица 
или на други начин 
обрађеног зрна (осим 
брашна, јечма и гриза), 
претходно куване или 
другачије припремљене, на 
другом месту непоменуте 
нити обухваћене

Производња:

- од материјала из било ког тар. 
бр., осим од материјала из тар. 
бр. 1806,

- код које су све употребљене 
житарице и брашно (осим 
тврде пшенице и кукуруза 
врсте Zea indurata и њихових 
деривата) у потпуности 
добијени, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

1905 Хлеб, пецива, колачи, 
бисквити и остали
пекарски производи са 
додатком какаа или без 
додатка какаа; нафора, 
капсуле за фармацеутске 
производе, обланде, 
пиринчана хартија и 
слични производи

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала из Главе 11

еx Глава 20 Производи од поврћа, воћа, 
укључујући језграсто воће,  
и осталих делова биља, 
осим:

Производња код које је сво 
употребљено воће, језграсто 
воће или поврће у потпуности 
добијено

еx 2001 Јам, слатки кромпир и 
слични јестиви делови 
биља са садржајем најмање 
5% по маси скроба, 
припремљени или 
конзервисани у сирћету 
или сирћетној киселини

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 2004 и 
еx 2005

Кромпир у облику брашна, 
гриза, љуспи, припремљен 
или конзервисан на други 
начин, осим у сирћету или 
сирћетној киселини

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

2006 Поврће, воће, језграсто 
воће, коре од воћа и остали 
делови биља, конзервисани 
у шећеру (суви, глазирани 
или кандирани)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

2007 Џемови, воћни желеи, 
мармеладе, пире од воћа 
или језграстог воћа и пасте 
од воћа добијени кувањем, 
са додатком или без 
додатка шећера или других 
средстава за заслађивање

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

еx 2008 - Језграсто воће, без 
додатка шећера или 
алкохола

Производња код које је 
вредност свог употребљеног 
језграстог воћа са пореклом и 
зрна уљарица из тар. бр. 0801, 
0802 и 1202 до 1207, већа од 
60% цене производа франко 
фабрика

- Путер од кикирикија; 
мешавине од житарица; 
палмина језгра; кукуруз

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало, осим воћа и 

језграстог воћа куваног 
на други начин, осим у 
води или на пари, без 
додатка шећера, смрзнуто

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

2009 Воћни сокови (укључујући 
ширу од грожђа) и сокови 
од поврћа, 
неферментисани и без 
додатка алкохола, са 
додатком или без додатка 
шећера или осталих 
средстава за заслађивање

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика

еx Глава 21 Разни производи за 
исхрану; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

2101 Екстракти, есенције и 
концентрати кафе, чаја или 
мате чаја и препарата на 
бази тих производа или на 
бази кафе, чаја или мате 
чаја; пржена цикорија и 
остале пржене замене кафе 
и екстракти, есенције и 
концентрати тих производа

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које је сва цикорија која 
се употребљава у потпуности 
добијена
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
2103 Препарати за сосове и 

припремљени сосови; 
мешани зачини и мешана 
зачинска средства; брашно 
и гриз од слачице и 
припремљена слачица 
(сенф):

- Препарати за сосове и 
припремљени сосови; 
мешани зачини и мешана 
зачинска средства

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, може да се 
употребе брашно или гриз од 
слачице или припремљена 
слачица

- Брашно и гриз од слачице 
и припремљена слачица

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја

еx 2104 Супе и чорбе и препарати 
за те производе

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од припремљеног или 
конзервисаног поврћа из тар. 
бр. 2002 до 2005

2106 Прехрамбени производи на 
другом месту непоменути 
нити обухваћени

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 22 Пића, алкохоли и сирће; 

осим:
Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које су сво употребљено 
грожђе или материјали 
добијени од грожђа у 
потпуности добијени

2202 Вода, укључујући 
минералну воду и газирану 
воду са додатком шећера 
или других средстава за 
заслађивање или 
ароматизацију и остала 
безалкохолна пића, осим 
сокова од воћа и поврћа из 
тар. бр. 2009

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ,

- код које вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 17 није већа од 30% 
цене производа франко 
фабрика, и

- код које су сви употребљени 
воћни сокови (осим сокова од 
ананаса, лимете или 
грејпфрута) са пореклом

2207 Неденатурисан етил-
алкохол алкохолне јачине 
80% vol или јачи; етил-
алкохол и остали алкохоли, 
денатурисани, било које 
јачине

Производња:

- од материјала из било ког тар. 
бр., осим од материјала из тар. 
бр. 2207 или 2208, и

- код које су сво употребљено 
грожђе или материјали 
добијени од грожђа у 
потпуности добијени или, ако 
су сви остали употребљени 
материјали већ са пореклом, 
може да се употреби арак до 
5% запремине
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
2208 Неденатурисан етил-

алкохол алкохолне јачине 
мање од 80% vol; ракије, 
ликери и остала алкохолна 
пића

Производња:

- од материјала из било ког тар. 
бр., осим материјала из тар. 
бр. 2207 или 2208, и

- код које су сво употребљено 
грожђе или материјали 
добијени од грожђа у 
потпуности добијени или, ако 
су сви остали употребљени 
материјали већ са пореклом, 
може да се употреби арак до 
5% запремине

еx Глава 23 Остаци и отпаци 
прехрамбене индустрије; 
припремљена храна за 
животиње; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 2301 Брашно од кита; брашно, 
прах и пелете од риба или 
љускара, мекушаца или 
осталих водених 
бескичмењака, неподобни 
за људску исхрану

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 2 и 3 у потпуности 
добијени

еx 2303 Остаци од производње 
скроба од кукуруза 
(искључујући 
концентрисана мочила) са 
садржајем беланчевина 
преко 40% по маси, 
рачунато на суви производ

Производња код које је сав 
употребљен кукуруз у 
потпуности добијен

еx 2306 Уљане погаче и остали 
чврсти остаци добијени 
екстракцијом маслиновог 
уља са садржајем више од 
3% маслиновог уља

Производња код које су све 
употребљене маслине у 
потпуности добијене
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
2309 Производи који се 

употребљавају за исхрану 
животиња

Производња код које су:

- све употребљене житарице, 
шећер или меласа, месо или 
млеко у потпуности добијени, 
и

- сви употребљени материјали 
из Главе 3 у потпуности 
добијени

еx Глава 24 Дуван и производи замене 
дувана; осим:

Производња код које су сви 
употребљени материјали из 
Главе 24 у потпуности добијени

2402 Цигаре, цигарилоси и 
цигарете од дувана или 
замене дувана

Производња код које је најмање 
70% по маси употребљеног 
непрерађеног дувана или 
дуванских отпадака из тар. бр. 
2401 са пореклом

еx 2403 Дуван за пушење Производња код које је најмање 
70% по маси употребљеног 
непрерађеног дувана или 
дуванских отпадака из тар. бр. 
2401 са пореклом

еx Глава 25 Со; сумпор; земља; камен; 
гипс; креч и цемент; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 2504 Природни кристални 
графит са обогаћеним 
садржајем угљеника, 
пречишћен и млевен

Обогаћивање садржаја 
угљеника, пречишћавање и 
млевење сировог кристалног 
графита

еx 2515 Мермер, само сечен 
тестером или на други 
начин, у блокове или плоче 
правоугаоног облика 
(укључујући и квадратног), 
дебљине до 25 cm

Резање мермера дебљине преко 
25 cm, тестером или на други 
начин (чак и ако је већ исечен)
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 2516 Гранит, порфир, базалт, 

пешчар и остали камен за 
споменике, грађевинарство 
и друго, сечен тестером 
или на други начин у 
блокове или плоче 
правоугаоног облика 
(укључујући и квадратног) 
дебљине до 25cm

Резање камена, дебљине преко 
25 cm, тестером или на други 
начин (чак и ако је већ исечен)

еx 2518 Доломит, печен Печење непеченог доломита

еx 2519 Уситњен природни 
магнезијум-карбонат 
(магнезит) у херметички 
запечаћеним контејнерима 
и магнезијум-оксид, чист 
или нечист, осим топљеног 
магнезијум-оксида или 
синтермагнезита

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, дозвољена 
је употреба природног 
магнезијум-карбоната 
(магнезита)

еx 2520 Гипс посебно припремљен 
за зубарство

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

еx 2524 Природна азбестна влакна Производња од минерала 
азбеста (азбестног концентрата)

еx 2525 Лискун у праху Млевење лискуна или отпадака 
од лискуна

еx 2530 Земљане боје, печене или у 
праху

Печење или млевење земљаних 
боја

Глава 26 Руде, згуре и пепели Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ



- 673 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 27 Минерална горива, 

минерална уља и 
производи њихове 
дестилације; битуменозне 
материје; минерални 
воскови, осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 2707 Уља, код којих маса 
ароматских састојака 
прелази масу неароматских 
састојака, слична 
минералним уљима 
добијеним
дестилацијом катрана 
каменог угља на високој 
температури, од којих 
више од 65% запр. 
дестилише на температури 
од 250°C (укључујући 
мешавине есенције нафте и 
бензола), намењена за 
употребу као погонско 
гориво или гориво за 
загревање

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (1)

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx 2709 Сирова уља добијена од 
битуменозних минерала

Сува дестилација битуменозних 
материјала

                                                            
1 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
2710 Уља добијена од нафте и 

уља добијена од 
битуменозних минерала, 
осим сирових; производи 
на другом месту 
непоменути или
обухваћени, који садрже 
по маси 70% или више уља 
од нафте или уља 
добијених од 
битуменозних минерала, 
ако представљају основне 
састојке тих производа; 
отпадна уља

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (2) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

2711 Нафтни гасови и остали 
гасовити угљоводоници

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (3) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

                                                            
2 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2.
3 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
2712 Вазелин; парафин, 

микрокристални восак од 
нафте, пресовани 
парафини, озокерит, восак 
од мрког угља и лигнита, 
восак од тресета, остали 
минерални воскови и 
слични производи 
добијени синтезом или 
другим поступцима, 
обојени или необојени

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (4)

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

2713 Нафтни кокс, битумен од 
нафте и остали остаци из 
нафте или из уља од 
битуменозних минерала

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (5) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

                                                            
4 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводну напомену 7.2.
5 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
2714 Битумен и асфалт, 

природни; битуменозни и 
уљни шкриљци и тер-
песак; асфалтити и 
асфалтне стене

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (6)

или 

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

2715 Битуменске мешавине на 
бази природног асфалта, 
природног битумена, 
битумена од нафте, 
минералног катрана или 
минералне катранске 
смоле (нпр.: битумен кит, 
„cutbacks”)

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (7) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр., у који се сврстава сам 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

                                                            
6 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
7 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 28 Неоргански хемијски 

производи; органска и 
неорганска једињења 
племенитих метала, метала 
ретких земљи, 
радиоактивних елемената 
или изотопа; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр., под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 2805 „Misch-метал” Производња електролитичким 
или термалним поступком, код 
које вредност употребљених 
материјала није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика

еx 2811 Сумпор-триоксид Производња од 
сумпордиоксида

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 2833 Сулфат алуминијума Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

еx 2840 Натријум-перборат Производња од дисодиум-
тетраборат пентахидрата

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

ex 2852 - Једињења живе интерних 
етера и њихови халогени, 
сулфо-, нитро- или 
нитрозо-деривати

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. Међутим, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 2909 не 
сме да буде већа од 20% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Једињења живе 

нуклеинских киселина и 
њихових соли, хемијски 
одређена или неодређена; 
остала хетероциклична 
једињења

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. Међутим, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 2852, 
2932, 2933 и 2934 не сме да 
буде већа од 20% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 29 Органски хемијски 
производи; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр., под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 2901 Ациклични угљоводоници 
за употребу као погонско 
гориво или гориво за 
загревање

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (8) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава сам 
производ под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

                                                            
8 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 2902 Циклани и циклени (осим 

азулена), бензол, толуол, 
ксилоли, за употребу као 
погонско гориво или 
гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (9) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава прозвод. Међутим, 
могу да се употребе материјали 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава сам 
производ под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx 2905 Алкохолати метала од 
алкохола из овог тар. бр. и 
од етил-алкохола

Производња од материјала из 
било код тар. бр., укључујући и 
од осталих материјале из тар. 
бр. 2905. Међутим, могу да се 
употребе алкохолати метала из 
овог тар. бр., под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

2915 Засићене ацикличне 
монокарбонске киселине и 
њихови анхидриди, 
халогениди, пероксиди и 
перкиселине; њихови 
халогени, сулфо-, нитро- и 
нитрозо деривати

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. Међутим, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 2915 и 
2916 не сме да буде већа од 
20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 2932 - Унутрашњи етри и 
њихови халогени, сулфо-, 
нитро- и нитрозо 
деривати

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. Међутим, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 2909 не 
сме да буде већа од 20% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

                                                            
9 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Циклични ацетали и 

унутрашњи хемиацетали 
и њихови халогени, 
сулфо-, нитро-, нитрозо 
деривати

Производња од материјала из 
било ког тар. бр.

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

2933 Хетероциклична једињења 
само са хетероатомом или 
хетероатомима азота

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. Међутим, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 2932 и 
2933 не сме да буде већа од 
20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

2934 Нуклеинске киселине и 
њихове соли хемијски 
дефинисане или 
недефинисане; остала 
хетероциклична једињења

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. Међутим, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 2932, 
2933 и 2934 не сме да буде већа 
од 20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 2939 Концентрати од сламки 
мака са садржајем не мање 
од 50% по маси алкалоида

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

еx Глава 30 Фармацеутски производи; 
осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе и материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. у који 
се сврстава производ, под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
3002 Људска крв; животињска 

крв припремљена за 
употребу у терапеутске, 
профилактичке или 
дијагностичке сврхе; 
антисерум и остале 
фракције крви и 
модификовани 
имунолошки производи, 
било да су добијени путем 
биотехнолошких процеса 
или не; вакцине, токсини, 
културе микроорганизама 
(осим квасаца) и слични 
производи:

- Производи који се састоје 
од два или више 
састојака, који су 
помешани за употребу у 
терапеутске или 
профилактичке сврхе, 
или непомешани 
производи за ове сврхе, 
припремљени у одмерене 
дозе, или у облике или 
паковања за малопродају

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3002. Међутим, материјали 
истог наименовања као и 
производ могу да се употребе 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

- Остало:

- - људска крв Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3002. Међутим, материјали 
истог наименовања као и 
производ могу да се употребе 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
-- животињска крв 

припремљена за 
терапеутске или 
профилактичке сврхе

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3002. Међутим, материјали 
истог наименовања као и 
производ могу да се употребе 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

-- фракције крви, осим 
антисерума, хемоглобина 
и крвних глобулина и 
серумских глобулина

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3002. Међутим, материјали 
истог наименовања као и 
производ могу да се употребе 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

-- хемоглобин, крвни 
глобулини и серумски 
глобулини

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3002. Међутим, материјали 
истог наименовања као и 
производ могу да се употребе 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

-- остало Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3002. Међутим, материјали 
истог наименовања као и 
производ могу да се употребе 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

3003 и 3004 Лекови (изузев производа 
из тар. бр. 3002, 3005 или 
3006):
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Добијени од амикацина 

из тар. бр. 2941
Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе и материјали из тар. 
бр. 3003 и 3004, под условом да 
њихова укупна вредност није 
веће од 20% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да 
се употребе материјали из тар. 
бр. 3003 и 3004, под условом 
да њихова укупна вредност 
није већа од 20% цене 
производа франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% од цене 
производа франко фабрика

еx 3006 Фармацеутски отпаци како 
се наводе у Напомени 4(и) 
уз ову главу

Производ задржава порекло у 
складу са својим изворним 
сврставањем

- Стерилна хируршка или 
зубарска средства за 
спречавање адхезије, без 
обзира да ли се могу 
апсорбовати или не:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
-- израђена од пластичне 

масе
Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 39 није већа од 20% 
цене производа франко 
фабрика (10)

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

-- израђена од тканине Производња од (11):

- природних влакана, 

- вештачких или синтетичких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

- Средства за која се може 
утврдити да се користе за 
стоме

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

еx Глава 31 Ђубрива; осим: Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

                                                            
10 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу.

11 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 
погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 3105 Минерална или хемијска 

ђубрива која садрже два 
или три ђубрива елемента-
азот, фосфор и калијум; 
остала ђубрива; производи 
из ове главе у облику 
таблета или сличних 
облика или у паковањима 
до 10 kg бруто масе, осим:

- натријум-нитрата

- калцијум-цијанамида

- калијум сулфата

- магнезијум-калијум 
сулфата

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да 
се употребе и материјали који 
се сврставају у исти тар. бр. 
као и производ, под условом 
да њихова укупна вредност 
није већа од 20% цене 
производа франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 32 Екстракти за штављење 
или бојење; танини и 
њихови деривати; боје, 
пигменти и остале 
материје за бојење; 
припремљена премазна 
средства и лакови; китови 
и друге заптивне масе, 
штампарске боје и 
мастила; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3201 Танини и њихове соли, 
етри, естри и остали 
деривати

Производња од екстракта за 
штављење, биљног порекла

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
3205 Лак-боје; препарати 

предвиђени напоменом 3 
уз ову главу, на бази лак-
боја (12)

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим из тар. 
бр. 3203, 3204 и 3205. Међутим, 
могу да се употребе и 
материјали из тар. бр. 3205, под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 33 Етерична уља и резиноиди; 
парфимеријски, 
козметички или тоалетни 
производи; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

3301 Етерична уља (без терпена 
или са терпенима), 
укључујући тзв. „concretes” 
и чиста уља; резиноиди, 
екстраховане уљане смоле, 
концентрати етеричних 
уља у мастима, неетерским 
уљима, восковима или 
слично, добијени 
поступком екстракције 
етеричних уља помоћу 
масти или мацерацијом; 
споредни терпенски 
производи добијени 
детерпенацијом етеричних 
уља, водени дестилати и 
водени раствори етеричних 
уља

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. укључујући и 
од материјала различите 
„групе” (13) овог тар. бр. 
Међутим, могу да се употребе 
материјали из исте групе, као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

                                                            
12 У напомени 3 уз Главу 32 наводи се да су то препарати који се употребљавају за бојење било ког материјала 

или се употребљавају као састојци у производњи препарата за бојење, под условом да се не сврставају у неки 
други тар. бр. у Глави 32.

13 Под појмом „група” подразумева се било који део тарифног броја који је од осталог дела одвојен знаком 
тачка-зарез.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 34 Сапун, органска 

површински активна 
средства, препарати за 
прање, препарати за 
подмазивање, вештачки 
воскови, припремљени 
воскови, препарати за 
полирање и чишћење, 
свеће и слични производи, 
пасте за моделирање, 
„зубарски воскови” и 
зубарски препарати на бази 
гипса; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3403 Препарати за подмазивање 
који садрже мање од 70% 
по маси уља од нафте или 
уља добијена од 
битуменозних минерала

Поступак рафинисања и/или 
један или више специфичних 
процеса (14) 

или

Други поступци код којих се 
сви употребљени материјали 
сврставају у тар. бр. који се 
разликује од тар. бр. у који се 
сврстава производ. Међутим, 
могу да се употребе и 
материјали који се сврставају у 
исти тар. бр. у који се сврстава 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

3404 Вештачки воскови и 
припремљени воскови:

                                                            
14 За одређене услове који се односе на специфичне процесе погледати Уводнe напоменe 7.1 и 7.3.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- На бази парафина, 

нафтних воскова, воскова 
добијених од 
битуменозних минерала, 
пресованог парафина или 
парафина са одстрањеним 
уљем

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од:

- хидрогенизованих уља из тар. 
бр. 1516, која имају својства 
воска,

- масних киселина, које нису 
дефинисане или 
индустријских масних 
алкохола, који имају својства 
воскова, из тар. бр. 3823, и

- материјала из тар. бр. 3404

Међутим, ови материјали могу 
да се употребе, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 35 Беланчевинасте материје; 
модификовани скробови; 
лепкови; ензими; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
3505 Декстрини и остали 

модификовани скробови 
(нпр. прежелатинизовани и 
естерификовани скробови); 
лепкови на бази скробова 
или на бази декстрина или 
осталих модификованих 
скробова:

- Скробни етри и естри Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од осталих материјала из тар. 
бр. 3505

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим 
материјала из тар. бр. 1108

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3507 Припремљени ензими на 
другом месту непоменути 
нити обухваћени

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

Глава 36 Експлозиви; пиротехнички 
производи; шибице; 
пирофорне легуре; 
запаљиви препарати

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 37 Производи за фотографске 

и кинематографске сврхе; 
осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

3701 Фотографске плоче и план-
филмови, осетљиви на 
светлост, неосветљени, од 
било ког материјала осим 
од хартије, картона или 
текстила; план-филмови за 
тренутну (брзу) 
фотографију, осетљиви на 
светлост, неосветљени, у 
касетама или без касета:

- План-филмови за 
тренутну (брзу) 
фотографију у боји, у 
касетама

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала из тар. бр. 3701 или 
3702. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у тар. бр. 3702, под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 30% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала из тар. бр. 3701 или 
3702. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у тар. бр. 3701 и 
3702, под условом да њихова 
укупна вредност није већа од 
20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
3702 Фотографски филмови у 

ролнама осетљиви на 
светлост, неосветљени, од 
било ког материјала осим 
од хартије, картона или 
текстила; филмови у 
ролнама за тренутне (брзе) 
фотографије, осетљиви на 
светлост, неосветљени

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 3701 и 3702

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

3704 Фотографске плоче, 
филмови, хартије, картон и 
текстил осветљени али 
неразвијени

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 3701 до 3704

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 38 Разни производи хемијске 
индустрије; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3801 - Колоидни графит у 
раствору уља и 
полуколоидни графит; 
угљеничне пасте за 
електроде

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

- Графит у облику пасте, 
где мешавина графита и 
минералних уља 
учествује са више од 30% 
по маси

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из тар. бр. 3403 није већа од 
20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 3803 Тал-уље, рафинисано Рафинисање сировог тал-уља Производња код које 

вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3805 Сулфатно терпентинско 
уље, пречишћено

Пречишћавање дестилацијом 
или рафинисањем сировог 
сулфатног терпентинског уља

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3806 Смолни естри Производња од смолних 
киселина

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 3807 Катран од дрвета (смола од 
катрана од дрвета)

Дестилација катрана од дрвета Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

3808 Инсектициди, 
родентициди, фунгициди, 
хербициди, средства 
против клијања, средства 
за регулацију раста 
биљака, дезинфектанти и 
слични производи 
припремљени у облике или 
паковања за продају на 
мало или као препарати 
или производи (на пример, 
сумпорисане траке, 
фитиљи, свеће и хартија за 
убијање мува)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
3809 Средства за дораду, носачи 

боја, односно средства за 
убрзање бојења или 
фиксирање материја за 
бојење и остали производи 
и препарати (на пример, 
средства за апретуру и 
нагризање) који се 
употребљавају у 
индустрији текстила, 
хартије, коже и сличним 
индустријама, на другом 
месту непоменути, нити 
обухваћени

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3810 Препарати за декапирање 
металних површина; 
топитељи и други помоћни 
препарати за лемљење и 
заваривање; прашкови и 
пасте за лемљење и 
заваривање који се састоје 
од метала и других 
материјала; препарати који 
се употребљавају као 
језгро или облоге за 
електроде или шипке за 
заваривање

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3811 Препарати против 
детонације, препарати за 
спречавање оксидације, за 
спречавање таложења 
смоле, побољшивачи 
вискозитета, препарати за 
спречавање корозије и 
остали припремљени 
адитиви за минерална уља 
(укључујући бензин) или 
за друге течности које се 
употребљавају за исте 
сврхе као минерална уља:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Припремљени адитиви за 

уља за подмазивање, који 
садрже нафтна уља или 
уља добијена од 
битуменозних минерала

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из тар. бр. 3811 није већа од 
50% цене производа франко 
фабрика

- Остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3812 Припремљени убрзивачи 
вулканизације; сложени 
пластификатори за гуму и 
пластичне масе, на другом 
месту непоменути, нити 
обухваћени; препарати за 
спречавање оксидације и 
остали сложени 
стабилизатори за гуму или 
пластичне масе

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3813 Препарати и пуњења за 
апарате за гашење пожара; 
напуњене гранате за 
гашење пожара

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3814 Сложени органски 
растварачи и разређивачи, 
на другом месту 
непоменути, нити 
обухваћени; припремљена 
средства за скидање 
премазаних средстава или 
лакова

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3818 Хемијски елементи 
допирани за употребу у 
електроници у облику 
дискова, плочица или 
сличних облика; хемијска
једињења допирана за 
употребу у електроници

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
3819 Течности за хидрауличне 

кочнице и остале 
припремљене течности за 
хидрауличну трансмисију, 
које не садрже или садрже 
мање од 70% по маси 
нафтног уља или уља 
добијена од битуменозних 
минерала

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3820 Препарати против 
смрзавања и припремљене 
течности за одлеђивање

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

ex 3821 Припремљене подлоге за 
развој и одржавање 
микроорганизама 
(укључујући вирусе и 
слично) или биљних, 
људских или животињских 
ћелија

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3822 Дијагностички или 
лабораторијски реагенси 
на подлози, припремљени 
дијагностички или 
лабораторијски реагенси, 
без обзира да ли су на 
подлози или не, осим оних 
из тар. бр. 3002 или 3006; 
оверени референтни 
материјали

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3823 Индустријске 
монокарбонске масне 
киселине; кисела уља од 
рафинације; индустријски 
масни алкохоли:

- Индустријске 
монокарбонске масне 
киселине, кисела уља од 
рафинације

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Индустријски масни 

алкохоли
Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од других материјала који се 
сврставају у тар. бр. 3823

3824 Припремљена везивна 
средства за ливачке калупе 
или ливачка језгра; 
хемијски производи и 
препарати хемијске 
индустрије или сродних 
индустрија (укључујући и 
оне који се састоје од 
мешавина природних 
производа), на другом 
месту непоменути, нити 
обухваћени:

- Следећи производи из 
овог тар. бр.:

-- припремљена везивна 
средства за ливачке 
калупе или ливачка 
језгра на бази природних 
смолних производа

-- нафтенске киселине, 
њихове соли 
нерастворљиве у води и 
њихови естри

-- сорбитол, осим 
сорбитола из тар. бр. 
2905

-- нафтни сулфонати, 
искључујући нафтне 
сулфонате алкалних 
метала, амонијума или 
етаноламина; 
тиофеноване сулфонске 
киселине из уља која су 
добијена од 
битуменозних минерала 
и њихове соли

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
-- измењивачи јона

-- апсорпциона средства за 
вакуум цеви

– -- алкални 
оксид гвожђа за 
пречишћавање гаса

-- текући амонијум гас и 
употребљен оксид 
добијен пречишћавањем 
гаса од угља 

-- сулфонафтенске 
киселине, њихове соли 
нерастворљиве у води и 
њихови естри 

-- Фузелово и Дипелово 
уље 

-- мешавине соли које 
садрже различите анионе

-- пасте за копирање на 
бази желатина, 
укључујући и на подлози 
од хартије или текстила

- Остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

3901 до 
3915

Пластичне масе у 
примарним облицима, 
отпаци, струготина и 
остаци од пластичних 
маса; осим оних из тар. бр. 
еx 3907 и 3912, за које 
важе доле наведена 
правила
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Производи адиционе 

хомополимеризације, где 
само један мономер 
учествује са више од 99% 
по маси у укупном 
садржају полимера

Производња код које:

- вредност свих употребљених 
материјала није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика, и 

- у оквиру горе наведеног 
ограничења, вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 39 није већа од 20% 
цене производа франко 
фабрика (15)

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 39 није већа од 20% 
цене производа франко 
фабрика (16)

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

еx 3907 - Кополимер, од 
поликарбоната и 
акрилонитрил-бутадиен-
стиролног кополимера 
(ABS)

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе материјали који се 
сврставају у исти тар. бр. као и 
производ, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика (17)

                                                            
15 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу.

16 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала,
који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу.

17 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 
који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Полиестер Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 
из Главе 39 није већа од 20% 
цене производа франко 
фабрика и/или производња од 
поликарбоната тетраброма 
(бисфенол А)

3912 Целулоза и њени хемијски 
деривати на другом месту 
непоменути нити 
обухваћени, у примарним 
облицима

Производња код које вредност 
свих материјала, који се 
сврставају у исти тар. бр. у који 
се сврстава производ, није већа 
од 20% цене производа франко 
фабрика

3916 до 
3921

Полупроизводи и 
производи од пластичних 
маса; осим производа из 
тар. бр. еx 3916, еx 3917, еx 
3920 и еx 3921, за које важе 
доле наведена правила:

- Пљоснати производи, 
који су обрађени на други 
начин, а не само 
површински обрађени 
или који су сечени у 
облике различите од 
правоугаоних 
(укључујући и квадратне); 
остали производи, који су 
обрађени на други начин, 
а не само површински 
обрађени

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из Главе 39 није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

- Остало:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- - производи адиционе 

хомополимеризације, 
где само један мономер 
учествује са више од 
99% по маси у укупном 
садржају полимера

Производња код које:

- вредност свих употребљених 
материјала није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика, и

- у оквиру горе наведеног 
ограничења, вредност свих 
употребљених материјала из 
Главе 39 није већа од 20% 
цене производа франко 
фабрика (18)

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

- - остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из главе 39 није већа од 20% 
цене производа франко 
фабрика (19)

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

еx 3916 и
еx 3917

Профилни облици и цеви Производња код које:

- вредност свих употребљених 
материјала није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика, и

- у оквиру горе наведеног 
ограничења, вредност свих 
употребљених материјала из 
истог тар. бр. у који се 
сврстава производ, није већа 
од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

                                                            
18 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 

који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу.

19 У случају производа који се састоје од материјала, који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906 и од материјала, 
који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, ово ограничење се примењује на групу материјала који по маси 
преовлађују у том производу.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 3920 - Листови или филмови 

јономера
Производња од термопластичне 
делимичне соли која је 
кополимер етилена и 
метакрилне киселине, 
делимично неутрализована 
јонима метала, углавном цинка 
и натријума

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

- Листови од регенерисане 
целулозе, полиамида или 
полиетилена

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала, 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава производ, 
није већа од 20% цене 
производа франко фабрика

еx 3921 Фолије од пластичних 
маса, метализоване

Производња од високо 
транспарентне полиестерске 
фолије, дебљине мање од 23
микрона (20)

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

3922 до 
3926

Производи од пластичних 
маса

Производња код које вредност 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 40 Каучук и производи од 
каучука и гуме; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 4001 Ламиниране плоче од креп 
гуме за ципеле

Ламинирање листова 
природног каучука

4005 Мешавине каучука, 
невулканизоване, у 
примарним облицима или 
у облику плоча, листова 
или трака

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала, 
осим природног каучука, није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

                                                            
20 Следеће фолије сматраће се високо транспарентним: фолије чија је оптичка пропустљивост, ако се мери 

према ASTM-D 1003-16 Гарднер Хаземетер (тј. Хазефактор), мања од 2%.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
4012 Протектиране или 

употребљаване спољне 
пнеуматске гуме; пуне 
гуме или гуме са 
ваздушним коморама, 
газећи слој (измењиви 
протектори) и заштитни 
улошци (појасеви), од 
гуме:

- Протектиране гуме, пуне 
гуме или гуме са 
ваздушним коморама, од 
гуме

Протектирање употребљених 
гума

- Остало Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим из тар. 
бр. 4011 и 4012

еx 4017 Производи од тврде гуме Производња од тврде гуме

еx Глава 41 Сирова крупна и ситна 
кожа са длаком или без 
длаке (осим крзна) и 
штављена кожа, осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 4102 Сирова овчија или јагњећа 
кожа, без вуне

Уклањање вуне са овчијих и 
јагњећих кожа са вуном

4104 до 
4106

Штављена или окорела 
(„crust”) кожа, без вуне или 
длаке, сечена или 
несечена, али даље 
необрађивана

Поновно штављење коже, 

или 

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
4107,
4112 и 4113

Кожа даље обрађена после 
штављења или окоравања 
укључујући сушену кожу, 
без вуне, сечену или 
несечену, осим коже из 
тар. бр. 4114

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим из тар. 
бр. 4104 до 4113

еx4114 Лакована кожа и лакована 
ламинирана кожа; 
метализована кожа

Производња од материјала из 
тарифних бројева 4104 до 4106, 
4107, 4112 или 4113, под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

Глава 42 Производи од коже, 
седларски и сарачки 
производи; предмети за 
путовање, ручне торбе и 
слични контејнери; 
производи од 
животињских црева (осим 
од свиленог кетгута)

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx Глава 43 Природно и вештачко 
крзно; производи од крзна; 
осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 4302 Штављена или обрађена 
крзна, састављена:

- Плоче, крстови и слични 
облици

Бељење или бојење, са сечењем 
или састављањем од 
несастављених, штављених или 
обрађених крзна

- Остало Производња од несастављених, 
штављених или обрађених 
крзна

4303 Одећа, прибор за одећу и 
остали производи од крзна

Производња од несастављених, 
штављених или обрађених 
крзна из тар. бр. 4302
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 44 Дрво и производи од 

дрвета; дрвени угаљ; осим:
Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 4403 Дрво, грубо обрађено 
учетворено

Производња од трупаца са 
кором или без коре или само 
отесано

еx 4407 Дрво обрађено по дужини, 
резањем, глодањем или 
сечењем или љуштењем, 
дебљине преко 6 mm, 
рендисано, брушено или 
спојено на крајевима

Рендисање, брушење или 
спајање на крајевима

еx 4408 Листови фурнира 
(укључујући добијене 
резањем ламинираног 
дрвета) и листови за шпер 
плоче дебљине до 6 mm, 
спојени, и остало дрво 
дужно резано, сечено на 
ножу или љуштено, 
дебљине до 6 mm 
рендисано, брушено или 
спојено на крајевима

Спајање, рендисање, брушење, 
спајање на крајевима

еx 4409 Дрво, профилисано по 
дужини било које ивице 
или лица, укључујући 
брушено или прстасто 
(зупчасто) спојено:

- Брушено или спојено на 
крајевима

Брушење или спајање на 
крајевима

- Обликоване лајсне и 
венци

Прерада у облик лајсни или 
венаца

еx 4410 до 
еx 4413

Лајсне и венци од дрвета за 
предмете домаћинства, 
оквире за унутрашњу 
декорацију

Прерада у облик лајсни или 
венаца
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 4415 Сандуци, кутије, гајбе, 

добоши и слична амбалажа 
за паковање, од дрвета

Производња од дасака које 
нису исечене на одређену 
величину

еx 4416 Бурад, бачве, каце, чаброви 
и други бачварски 
производи и њихови 
делови, од дрвета

Производња од дуга, даље 
необрађених, осим сечених 
тестером на две главне 
површине

еx 4418 - Грађевинска столарија и 
остали производи за 
грађевинарство, од дрвета

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу се 
употребити плоче са саћем, 
шиндра резана или цепана

- Лајсне и венци Прерада у облик лајсни или 
венаца

еx 4421 Дрвца за шибице; дрвени 
ексерчићи и клинчићи за 
обућу

Производња од дрвета из било 
ког тар. бр., осим од дрвене 
жице из тар. бр. 4409

еx Глава 45 Плута и производи од 
плуте; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

4503 Производи од природне 
плуте

Производња од плуте из тар. 
бр. 4501

Глава 46 Производи од сламе и 
еспарта или од осталих 
материјала за плетарство; 
корпарски и плетарски 
производи

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

Глава 47 Целулоза од дрвета или 
других влакнастих 
целулозних материјала; 
хартија и картон (отпаци и 
остаци) за поновну 
прераду

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 48 Хартија и картон; 

производи од хартијине 
пулпе, хартије или  
картона; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 4811 Хартија и картон, 
шпартани, са линијама или 
коцкама

Производња од материјала за 
израду хартије из Главе 47

4816 Карбон хартија, 
самокопирајућа хартија и 
остале хартије за копирање 
или преношење (осим оних 
из тар. бр. 4809), матрице 
за умножавање и офсет 
плоче од хартије, у 
кутијама или без кутија

Производња од материјала за 
израду хартије из Главе 47

4817 Коверти, писма-коверти, 
дописнице и карте за 
дописивање од хартије или 
картона; сетови за 
дописивање у кутијама, 
кесицама, нотесима и 
сличним паковањима од 
хартије или картона

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx 4818 Тоалетна хартија Производња од материјала за 
израду хартије из Главе 47
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 4819 Кутије, вреће и остали 

контејнери за паковање од 
хартије, картона, 
целулозне вате и листова 
или трака од целулозних 
влакана

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx 4820 Блокови листова за писање Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

еx 4823 Остала хартија, картон, 
целулозна вата и листови и 
траке од целулозних 
влакана, сечени у одређене 
величине или облике

Производња од материјала за 
израду хартије из Главе 47

еx Глава 49 Штампане књиге; новине, 
слике и остали производи 
графичке индустрије; 
рукописи, куцани текстови 
и планови; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

4909 Штампане или 
илустроване поштанске 
разгледнице; честитке и 
карте које имају личне 
поруке, штампане, 
илустроване или 
неилустроване, са 
ковертима или без 
коверата или украса

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 4909 или 4911

4910 Календари свих врста, 
штампани, укључујући 
календар блокове:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Такозвани „вечни” 

календари са замењивим 
блоковима монтираним 
на подлози или постољу 
од другог материјала, 
осим од хартије или 
картона

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 4909 или 4911

еx Глава 50 Свила; осим: Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 5003 Отпаци од свиле 
(укључујући чауре 
неподесне за одмотавање, 
отпатке предива и 
рашчупане текстилне 
материјале), влачени или 
чешљани

Влачење или чешљање 
отпадака од свиле
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5004 до
еx 5006

Свилено предиво и 
предива од отпадака свиле

Производња од: (21)

- сирове свиле, отпадака од 
свиле, влачених или 
чешљаних или на други начин 
припремљених за предење, 

- осталих природних влакана 
која нису влачена нити 
чешљана, нити другачије 
припремљена за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за израду хартије

5007 Тканине од свиле или од 
отпадака од свиле:

- Са утканим (уграђеним) 
гуменим нитима

Производња од једножичног 
предива (22)

                                                            
21 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
22 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (23) 

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- хартије

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
укупна вредност употребљене 
нештампане тканине није већа 
од 47,5% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 51 Вуна, фина или груба 
животињска длака; 
предиво и тканине од 
коњске длаке; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

                                                            
23 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5106 до 
5110

Предиво од вуне, фине или 
грубе животињске или 
коњске длаке

Производња од: (24)

- сирове свиле, отпадака од 
свиле, влачених или 
чешљаних или на други начин 
припремљених за предење, 

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за израду хартије

5111 до 
5113

Тканине од вуне, фине или 
грубе животињске или 
коњске длаке:

- Са утканим (уграђеним) 
гуменим нитима

Производња од једножичног 
предива(25)

                                                            
24 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
25 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 712 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (26) 

- предива од кокосовог влакна, 

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- хартије 

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
укупна вредност употребљене 
нештампане тканине није већа 
од 47,5% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 52 Памук; осим: Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

                                                            
26 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 713 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5204 до 
5207

Предиво и конац од памука Производња од:(27)

- сирове свиле, отпадака од 
свиле, влачених или 
чешљаних или на други начин 
припремљених за предење, 

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за израду хартије

5208 до 
5212

Тканине од памука:

- Са утканим (уграђеним) 
гуменим нитима

Производња од једножичног 
предива (28)

                                                            
27 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
28 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 714 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (29) 

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- хартије

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
укупна вредност употребљене 
нештампане тканине није већа 
од 47,5% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 53 Остала биљна текстилна 
влакна; предиво од хартије 
и тканине од предива од 
хартије; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

                                                            
29 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 715 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5306 до 
5308

Предиво од осталих 
биљних текстилних 
влакана; предиво од 
хартије

Производња од: (30)

- сирове свиле, отпадака од 
свиле, влачених или 
чешљаних или на други начин 
припремљених за предење, 

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за израду хартије

5309 до
5311

Тканине од осталих 
биљних текстилних 
влакана; тканине од 
предива од хартије:

- Са утканим (уграђеним) 
гуменим нитима

Производња од једножичног 
предива (31)

                                                            
30 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
31 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 716 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (32) 

- предива од кокосовог влакна, 

- јута предива, 

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- хартије

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
укупна вредност употребљене 
нештампане тканине није већа 
од 47,5% цене производа 
франко фабрика

                                                            
32 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 717 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5401 до 
5406

Предиво, монофиламенти 
и конац од вештачких или 
синтетичких филамената

Производња од: (33)

- сирове свиле, отпадака од 
свиле, влачених или 
чешљаних или на други начин 
припремљених за предење, 

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
другачије припремљена за 
предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за израду хартије

5407 и 5408 Тканине од предива 
вештачких или 
синтетичких филамената:

- Са утканим (уграђеним) 
гуменим нитима

Производња од једножичног 
предива (34)

                                                            
33 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
34 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 718 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (35) 

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- хартије

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
укупна вредност употребљене 
нештампане тканине није већа 
од 47,5% цене производа 
франко фабрика

5501 до 
5507

Вештачка или синтетичка 
сечена влакна

Производња од хемијских 
материјала или текстилне 
целулозе

                                                            
35 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 719 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5508 до 
5511

Предиво и конац за 
шивење од вештачких или 
синтетичких влакана, 
сечених (штапел)

Производња од: (36)

- сирове свиле, отпадака од 
свиле, влачених или 
чешљаних или на други начин 
припремљених за предење, 

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за израду хартије

5512 до 
5516

Тканине од вештачких или 
синтетичких сечених 
влакана:

- Са утканим (уграђеним) 
гуменим нитима

Производња од једножичног 
предива (37)

                                                            
36 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
37 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 720 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (38) 

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана,

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- хартије 

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање; завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
укупна вредност употребљене 
нештампане тканине није већа 
од 47,5% цене производа 
франко фабрика

                                                            
38 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 721 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 56 Вата, филц и неткани 

материјал; специјална 
предива; канапи, ужад, 
конопци и каблови и 
производи од њих; осим:

Производња од: (39)

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за производњу 
хартије

5602 Филц, укључујући 
импрегнисан, превучен, 
или ламиниран:

                                                            
39 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 722 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Иглани филц Производња од: (40)

- природних влакана, или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

Међутим, смеју се користити:

- полипропиленски филамент 
из тар. бр. 5402,

- полипропиленска сечена 
влакна из тар. бр. 5503 или 
5506,

или 

- каблови од полипропиленских 
филамената из тар. бр. 5501,

код којих је, у свим 
случајевима, нумерација сваког 
филамента или влакна мањи од 
9 децитекса, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од: (41)

- природних влакана 

- сечених влакана добијених од 
казеина,

или 

- хемијских материја или 
текстилне целулозе

                                                            
40 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
41 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 723 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5604 Нити и корд од гуме, 

прекривени текстилним 
материјалом; текстилно 
предиво, траке и слично из 
тар. бр. 5404 или 5405, 
импрегнисани, превучени, 
обложени гумом или 
пластичном масом:

- Нити и корд од гуме, 
прекривени текстилним 
материјалом

Производња од гумених нити и 
корда који нису прекривени 
текстилним материјалом

- Остало Производња од: (42)

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за производњу 
хартије

                                                            
42 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5605 Метализовано предиво, 

укључујући обавијено 
предиво, које се састоји од 
текстилног предива, трака 
или сличних облика из тар. 
бр. 5404 или 5405, 
комбинованих са металом 
у облику нити, трака или 
праха или прекривених 
металом

Производња од: (43)

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана, невлачених 
нити чешљаних, нити на 
други начин припремљених за 
предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или 

- материјала за производњу 
хартије

5606 Обавијено предиво, 
обавијене траке и слични 
облици из тар. бр. 5404 или 
5405 (осим обавијених 
производа из тар. бр. 5605 
и обавијеног предива од 
коњске длаке из гриве и 
репа); жанила предиво 
(укључујући флоковано 
жанила предиво); ефектно 
замкасто предиво

Производња од: (44)

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
влакана невлачених нити 
чешљаних, нити на други 
начин припремљених за 
предење, 

- хемијских материјала или 
текстилне пулпе,

или

- материјала за израду хартије

Глава 57 Теписи и остали текстилни 
подни покривачи:

                                                            
43 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
44 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Од игланог филца Производња од: (45)

- природних влакана, или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

Међутим, смеју се користити:

- полипропиленски филамент 
из тар. бр. 5402,

- полипропиленска влакна из 
тар. бр. 5503 или 5506, или 

- каблови од полипропиленских 
филамената из тар. бр. 5501,

код којих је, у свим 
случајевима, нумерација сваког 
филамента или влакна мањи од 
9 децитекса, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Тканине од јуте смеју се 
користити као подлога

- Од осталог филца Производња од: (46)

- природних влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

                                                            
45 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
46 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (47)

- предива од кокосовог влакна 
или јуте, 

- синтетичког или вештачког 
филамент предива, 

- природних влакана,

или 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење

Тканине од јуте смеју се 
користити као подлога

еx Глава 58 Специјалне тканине; 
тафтовани текстилни 
материјали; чипке; 
таписерија; позамантерија; 
вез; осим:

- Комбиновани, са гуменим 
нитима

Производња од једножичног 
предива: (48)

                                                            
47 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
48 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (49) 

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
влакана сечених, која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе,

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да  
вредност употребљеног 
нештампаног текстилног 
материјала није већа од 47,5% 
цене производа франко 
фабрика

5805 Таписерије ручно ткане 
(врста: гоблена, фландрија, 
бове, обисон и сличне) и 
таписерије иглом рађене 
(нпр: ситним бодом, 
унакрсним бодом), 
укључујући и 
конфекциониране

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

                                                            
49 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5810 Вез у метражи, у тракама 

или мотивима
Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

5901 Текстилни материјали 
превучени лепком или 
скробним материјама, који 
се употребљавају за 
спољно повезивање књига 
или за сличне сврхе; 
тканине за копирање; 
канафас припремљен за 
сликање; буграм и слични 
крути текстилни 
материјали који се користе 
за израду шешира

Производња од предива

5902 Корд тканине за спољне 
пнеуматске гуме од 
предива од најлона или 
других полиамида, 
полиестера или вискозног 
рајона, велике јачине:

- Са садржајем до 90% по 
маси текстилних 
материјала

Производња од предива

- Остало Производња од хемијских 
материјала или текстилне 
целулозе
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5903 Текстилни материјали 

импрегнисани, премазани, 
превучени или прекривени 
или ламинирани 
пластичним масама, осим 
оних из тар. бр. 5902

Производња од предива 

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да  
вредност употребљеног 
нештампаног текстилног 
материјала није већа од 47,5% 
цене производа франко 
фабрика

5904 Линолеум, укључујући 
сечен у облике; подни 
покривачи на текстилној 
подлози, премазаној, 
превученој или 
прекривеној, укључујући 
сечене у облике

Производња од предива (50)

5905 Зидни тапети од текстила:

- Импрегнисани, 
премазани, прекривени 
или ламинирани гумом, 
пластичним или другим 
материјалима

Производња од предива

                                                            
50 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 730 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (51) 

- предива од кокосовог влакна,

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе 

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
вредност употребљеног 
нештампаног текстилног 
материјала није већа од 47,5% 
цене производа франко 
фабрика

5906 Каучуковани или гумирани 
текстилни материјали, 
осим оних из тар. бр. 5902:

                                                            
51 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Плетени или кукичани 

текстилни материјали
Производња од: (52)

- природних влакана, 

- синтетичких или вештачких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

- Остали текстилни 
материјали израђени од 
предива од синтетичких 
филамената, који садрже 
више од 90% текстилних 
материјала по маси

Производња од хемијских 
материјала

- Остало Производња од предива

                                                            
52 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.



- 732 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
5907 Текстилни материјали на 

други начин 
импрегнисани, премазани, 
превучени или прекривени; 
платна сликана за 
позоришне кулисе, подлоге 
од текстилних материјала 
за атељеа или слично

Производња од предива 

или 

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
вредност употребљеног 
нештампаног текстилног 
материјала није већа од 47,5% 
цене производа франко 
фабрика

5908 Фитиљи од текстила, 
ткани, оплетени или 
плетени, за лампе, пећи, 
упаљаче, свеће и слично; 
чарапице за гасно 
осветљење и цевасто 
плетени материјали за 
чарапице, импрегнисани 
или неимпрегнисани:

- Чарапице за гасно 
осветљење, импрегнисане

Производња од цевасто 
плетеног материјала за гасно 
осветљење

- Остало Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

5909 до 
5911

Текстилни производи за 
индустријску употребу:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Дискови или прстенови за 

полирање, осим од филца 
из тар. бр. 5911

Производња од предива или 
отпадака од текстилних 
материјала или крпа из тар. бр. 
6310

- Тканине, које се најчешће 
употребљавају у 
производњи хартије или 
за друге техничке сврхе, 
постављене или не, 
импрегнисане, односно 
превучене или не, цевасте 
или бесконачне са 
једножичном или 
вишежичном основом 
и/или потком, или равно 
ткане са вишеструком 
основом и/или потком из 
тар. бр. 5911

Производња од: (53)

- предива од кокосовог влакна, 

- следећих материјала: 

-- предива од 
политетрафлуороетилена, (54) 

-- предива, вишежичног, од 
полиамида, превученог, 
импрегнисаног или 
покривеног фенолном 
смолом, 

-- предива од синтетичких 
текстилних влакана 
ароматизованих полиамида, 
која су добијена 
поликондензацијом м-
фениленедиамина и 
изофталне киселине, 

-- монофила 
политетрафлуоретилена, (55) 

-- предива од синтетичких 
текстилних влакана од поли-
п-фенилен терефталамида, 

-- предива од стаклених влакана 
превученог фенолном 
смолом и обавијеног 
предивом од акрила, (56) 

                                                            
53 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
54 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи папира.
55 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи папира.
56 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина које се користе у производњи папира.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
-- кополиестер монофиламената 

од полиестера и смоле 
терефталне киселине и 1,4 
циклохексанедиетанола и 
изофталне киселине, 

-- природних влакана, 

-- вештачких или синтетичких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

-- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

- Остало Производња од: (57) 

- предива од кокосовог влакна, 

- природних влакана, 

- вештачких или синтетичких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

                                                            
57 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
Глава 60 Плетени или кукичани 

материјали
Производња од: (58)

- природних влакана, 

- вештачких или синтетичких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

Глава 61 Одећа и прибор за одећу, 
плетени или кукичани:

- Добијени шивењем или 
на други начин 
састављањем два или 
више комада плетеног 
или кукичаног материјала 
који је искројен у 
потребном облику или 
директно добијен у 
одговарајућем облику

Производња од предива (59)(60)

                                                            
58 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
59 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
60 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од: (61)

- природних влакана,

- вештачких или синтетичких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

еx Глава 62 Одећа и прибор за одећу, 
неплетени и некукичани; 
осим:

Производња од предива (62)(63)

еx 6202, 
еx 6204,
еx 6206, 
еx 6209 и 
еx 6211

Одећа за жене, девојчице и 
бебе и прибор за одећу за 
бебе, везени

Производња од предива (64) 

или

Производња од невезених 
текстилних материјала, под 
условом да вредност 
употребљених невезених 
текстилних материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика (65)

                                                            
61 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
62 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
63 Погледати Уводну напомену 6.
64 Погледати Уводну напомену 6.
65 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 6210 и 
еx 6216

Ватроотпорна опрема од 
материјала превученог 
фолијом од 
алуминизованог 
полиестера

Производња од предива (66) 

или 

Производња од непремазаних 
или непревучених материјала, 
под условом да вредност 
употребљених непремазаних 
или непревучених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика (67)

6213 и 
6214

Марамице, марамице за 
џеп, шалови, ешарпе, 
мараме, шамије, велови и 
слични производи:

- Везени Производња од небељеног 
једножичног предива (68)(69) 

или

Производња од невезених 
материјала, под условом да 
вредност употребљених 
невезених материјала није већа 
од 40% цене производа франко 
фабрика (70)

                                                            
66 Погледати Уводну напомену 6.
67 Погледати Уводну напомену 6.
68 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
69 Погледати Уводну напомену 6.
70 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од небељеног 

једножичног предива (71)(72)

или

Штампање са најмање две 
припремне или завршне 
операције (као што су 
одмашћивање, бељење, 
мерцеризација, термичка 
стабилизација, подизање 
олуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, 
обогаћивање, импрегнација, 
поправљање и отклањање 
чворића), под условом да 
вредност свих коришћених 
нештампаних роба из тар. бр. 
6213 и 6214 није већа од 47,5% 
цене производа франко 
фабрика

6217 Остали готов прибор за 
одећу; делови одеће или 
прибора за одећу, осим 
оних из тар. бр. 6212:

- Везени Производња од предива (73) 

или

Производња од невезених 
материјала, под условом да 
вредност употребљених 
невезених материјала није већа 
од 40% цене производа франко 
фабрика (74)

                                                            
71 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
72 Погледати Уводну напомену 6.
73 Погледати Уводну напомену 6.
74 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Ватроотпорна опрема од 

материјала превученог 
фолијом од 
алуминизованог 
полиестера

Производња од предива (75) 

или 

Производња од непремазаних 
или непревучених материјала 
под условом да вредност 
употребљених непремазаних 
или непревучених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика (76)

- Постава за крагне, 
манжетне, скројена

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од предива (77)

еx Глава 63 Остали готови производи 
од текстила; сетови; 
изношена и дотрајала одећа 
и дотрајали производи од 
текстила; крпе; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

6301 до 
6304

Ћебад, покривачи, 
постељно рубље, итд. 
завесе итд.; остали 
производи за унутрашње 
опремање:

                                                            
75 Погледати Уводну напомену 6.
76 Погледати Уводну напомену 6.
77 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Од филца, од нетканих 

материјала
Производња од: (78)

- природних влакана,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

- Остали:

-- везени Производња од небељеног 
једножичног предива (79)(80)

или

Производња од невезених 
материјала (осим плетених или 
кукичаних), под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

-- остало Производња од небељеног 
једножичног предива (81)(82)

                                                            
78 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
79 Погледати Уводну напомену 6.
80 За плетене или кукичане производе, нееластичне, нити гумиране, добијене шивењем или спајањем комада 

плетених или кукичаних материјала (сечени или кукичани непосредно у облике), погледати Уводну 
напомену 6.

81 Погледати Уводну напомену 6.
82 За плетене или кукичане производе, нееластичне, нити гумиране, добијене шивењем или спајањем комада 

плетених или кукичаних материјала (сечени или кукичани непосредно у облике), погледати Уводну 
напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
6305 Вреће и врећице за 

паковање робе
Производња од: (83)

- природних влакана, 

- вештачких или синтетичких 
сечених влакана која нису 
влачена нити чешљана, нити 
на други начин припремљена 
за предење,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

6306 Цераде, платнени кровови 
и спољне платнене ролетне 
(тенде); шатори; једра (за 
пловила, даске за једрење 
или сувоземна возила); 
производи за камповање:

- Од нетканих материјала Производња од: (84)(85)

- природних влакана,

или 

- хемијских материјала или 
текстилне целулозе

- Остало Производња од небељеног 
једножичног предива (86)(87)

6307 Остали готови производи, 
укључујући модне кројеве 
за одећу

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

                                                            
83 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
84 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
85 Погледати Уводну напомену 6.
86 За одређене услове који се односе на производе који су израђени од мешавине текстилних материјала, 

погледати Уводну напомену 5.
87 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
6308 Сетови који се састоје од 

комада тканине и предива 
с прибором или без 
прибора, за израду 
простирки, таписерија, 
везених стољњака и 
салвета или сличних 
производа од текстила, 
припремљени у 
паковањима за продају на 
мало

Сваки производ у сету мора да 
задовољава правило које би се 
на њега применило и да није у 
сету. Међутим, у сету могу да 
буду производи без порекла, 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 15% цене 
сета франко фабрика

еx Глава 64 Обућа, камашне и слични 
производи, делови тих 
производа; осим:

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
спојених горњишта 
причвршћених на унутрашње 
ђонове или на друге 
компоненте ђона из тар. бр. 
6406

6406 Делови обуће (укључујући 
горњишта која су спојена 
или неспојена са 
унутрашњим ђоновима); 
изменљиви улошци за 
обућу, умеци за пете и 
слични производи; 
камашне, увијаче и слични 
производи и њихови 
делови

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx Глава 65 Шешири, капе и остале 
покривке за главу и 
њихови делови; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
6505 Шешири и друге покривке 

за главу, плетени или 
кукичани, или израђени од 
чипке, филца или осталих 
текстилних метражних 
материјала (осим од трака), 
укључујући постављене 
или украшене; мреже за 
косу од било ког 
материјала, укључујући 
постављене или украшене

Производња од предива или од 
текстилних влакана (88)

еx Глава 66 Кишобрани, сунцобрани, 
штапови, штапови-
столице, бичеви, корбачи и 
њихови делови; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

6601 Кишобрани и сунцобрани 
(укључујући и штапове-
кишобране, вртне 
кишобране и сличне 
кишобране)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

Глава 67 Перје и паперје, 
препарирано и производи 
израђени од перја и 
паперја; вештачко цвеће; 
производи од људске косе

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx Глава 68 Производи од камена, 
гипса, цемента, азбеста, 
лискуна и сличних 
материјала; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 6803 Производи од шкриљца 
или од агломерисаног 
шкриљца

Производња од обрађеног 
шкриљца

                                                            
88 Погледати Уводну напомену 6.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 6812 Производи од азбеста; 

производи од мешавина на 
бази азбеста или мешавина 
на бази азбеста и 
магнезијум-карбоната

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја

еx 6814 Производи од лискуна, 
укључујући и од 
агломерисаног или 
реконституисаног лискуна 
на подлози од хартије, 
картона или осталих 
материјала

Производња од обрађеног 
лискуна (укључујући и од 
агломерисаног или 
реконституисаног лискуна)

Глава 69 Керамички производи Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx Глава 70 Стакло и производи од 
стакла; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 7003, 
еx 7004 и 
еx 7005

Стакло са нерефлектујућим 
слојем

Производња од материјала из 
тар. бр. 7001

7006 Стакло из тар. бр. 7003, 
7004 или 7005, савијено, са 
обрађеним ивицама, 
гравирано, бушено, 
емајлирано или другачије 
обрађено, али неуоквирено 
нити спојено са другим 
материјалима:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Подлоге стаклених плоча, 

превучене 
диелектричним танким 
слојем и степена 
полупроводљивости у 
складу са стандардима 
SEMII (89)

Производња од подлога 
стаклених плоча из тар. бр. 
7006, непревучених

- Остало Производња од материјала из 
тар. бр. 7001

7007 Сигурносно стакло, од 
каљеног или слојевитог 
стакла

Производња од материјала из 
тар. бр. 7001

7008 Вишезидни панел 
елементи за изолацију, од 
стакла

Производња од материјала из 
тар. бр. 7001

7009 Огледала од стакла, 
урамљена или неурамљена, 
укључујући и ретровизоре

Производња од материјала из 
тар. бр. 7001

7010 Валони, боце, тегле, лонци, 
фиоле, ампуле и остали 
контејнери, од стакла, за 
транспорт или паковање 
робе; тегле од стакла за 
конзервирање; чепови, 
поклопци и остали 
затварачи, од стакла

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ, 

или

Брушење стаклених производа, 
под условом да укупна 
вредност употребљених 
стаклених небрушених 
производа није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика

                                                            
89 SEMII - Институт за полупроводничку опрему и материјале.
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
7013 Производи од стакла врста 

који се употребљавају за 
столом, у кухињи, за 
тоалетне сврхе, у 
канцеларијама, за 
унутрашњу декорацију и 
сличне сврхе (осим оних из 
тар. бр. 7010 или 7018)

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ 

или

Брушење стаклених производа, 
под условом да укупна 
вредност употребљених 
стаклених небрушених 
производа није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика

или

Украшавање руком (са 
изузетком сито штампе) ручно 
дуваних стаклених производа, 
под условом да укупна 
вредност ручно дуваних 
стаклених производа није већа 
од 50% цене производа франко 
фабрика

еx 7019 Предмети од стаклених 
влакана (осим предива)

Производња од:

- необојених снопова стаклених 
влакана, ровинга, предива и 
сечених нити,

или

- од стаклене вуне

еx Глава 71 Природни или 
култивисани бисери, драго 
или полудраго камење, 
племенити метали, метали 
платирани племенитим 
металима и производи од 
њих; имитације накита; 
метални новац; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ



- 747 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 7101 Природни или 

култивисани бисери, 
сортирани, привремено 
нанизани ради лакшег 
транспорта

Производња код које укупна 
вредност свих употребљених 
материјала није већа од 50% 
цене производа франко 
фабрика

еx 7102, 
еx 7103 и 
еx 7104

Обрађено драго или 
полудраго камење 
(природно, синтетичко или 
реконституисано)

Производња од необрађеног 
драгог или полудрагог камења

7106, 7108 
и 7110

Племенити метали:

- Необрађени Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим од 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 7106, 7108 и 7110, 

или

Електролитичка, термичка или 
хемијска сепарација 
племенитих метала из тар. бр. 
7106, 7108 или 7110

или

Легирање племенитих метала 
из тар. бр. 7106, 7108 или 7110, 
међусобно или са простим 
металима

- У облику полупроизвода 
или у облику праха

Производња од необрађених 
племенитих метала

еx 7107,
еx 7109 и 
еx 7111

Метали платирани 
племенитим металима, у 
облику полупроизвода

Производња од метала 
платираних племенитим 
металима, необрађених

7116 Предмети од природних 
или култивисаних бисера, 
драгог или полудрагог 
камења (природног, 
синтетичког или 
реконституисаног)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
7117 Имитације накита Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ, 

или

Производња од делова од 
простих метала, непревучених 
нити прекривених племенитим 
металима, под условом да 
укупна вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 72 Гвожђе и челик; осим: Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

7207 Полупроизводи од гвожђа 
или нелегираног челика

Производња од материјала из 
тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 
или 7205

7208 до 
7216

Пљоснати ваљани 
производи, жица и шипке, 
профили од гвожђа или 
нелегираног челика

Производња од ингота или 
других примарних облика из 
тар. бр. 7206

7217 Хладно добијена жица од 
гвожђа или нелегираног 
челика

Производња од полупроизвода 
из тар. бр. 7207

еx 7218, 
7219 до
7222

Полупроизводи, пљоснати 
ваљани производи, жица и 
шипке, профили од 
нерђајућих челика

Производња од ингота или 
других примарних облика из 
тар. бр. 7218

7223 Хладно добијена жица од 
нерђајућег челика

Производња од полупроизвода 
из тар. бр. 7218



- 749 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 7224, 
7225 до 
7228

Полупроизводи, пљоснати 
ваљани производи, топло 
ваљана жица и шипка у 
лабаво намотаним 
котуровима; шипке и 
профили од осталих 
легираних челика; шупље 
шипке за бургије од 
легираног или нелегираног 
челика

Производња од ингота или 
других примарних облика из 
тар. бр. 7206, 7218 или 7224

7229 Хладно добијена жица од 
осталих легираних челика

Производња од полупроизвода 
из тар. бр. 7224

еx Глава 73 Производи од гвожђа и 
челика; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 7301 Талпе Производња од материјала из 
тар. бр. 7206

7302 Материјал за изградњу 
железничких и трамвајских 
колосека, од гвожђа или 
челика: шине, шине-вођице 
и назубљене шине, 
скретнички језичци, 
срцишта, потезне мотке и 
други делови скретница, 
прагови, везице, шинске 
столице, клинови шинских 
столица, подложне 
плочице, причврсне 
плочице, дистантне шипке 
и мотке, други делови 
специјално конструисани 
за постављање, спајање или 
причвршћивање шина

Производња од материјала из 
тар. бр. 7206

7304, 7305 
и 7306

Цеви и шупљи профили, од 
гвожђа (осим од ливеног 
гвожђа) или челика

Производња од материјала из 
тар. бр. 7206, 7207, 7218 или 
7224
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 7307 Прибор за цеви од 

нерђајућег челика (ISO бр. 
X5CrNiMo 1712), који се 
састоји од неколико делова

Извртање, бушење, 
проширивање, нарезивање, 
чишћење пешчаним млазом 
кованих грубо уобличених 
(„blanks”) производа, под 
условом да њихова укупна 
вредност није већа од 35% цене 
производа франко фабрика

7308 Конструкције (осим 
монтажних зграда из тар. 
бр. 9406) и делови 
конструкција (нпр.: 
мостови и секције мостова, 
врата за бране, торњеви, 
решеткасти стубови, 
кровови, кровни костури, 
врата и прозори и оквири 
за њих, прагови за врата, 
ролои, ограде и стубови), 
од гвожђа или челика; 
лимови, шипке, профили, 
цеви и слично, 
припремљени за употребу 
у конструкцијама, од 
гвожђа или челика

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, заварени 
углови, калупи и профили из 
тар. бр. 7301 не смеју да се 
користе

еx 7315 Ланци против клизања Производња код које вредност
свих употребљених материјала 
из тар. бр. 7315 није већа од 
50% цене производа франко 
фабрика

еx Глава 74 Бакар и производи од 
бакра; осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
7401 Бакренац; цемент бакар 

(преципитат бакра)
Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

7402 Нерафинисани бакар; 
бакарне аноде за 
електролитичку 
рафинацију

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

7403 Рафинисани бакар и легуре 
бакра, сирови:

- Рафинисани бакар Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

- Легуре бакра и 
рафинисани бакар са 
садржајем других 
елемената

Производња од рафинисаног 
бакра, сировог, или од отпадака 
и остатака од бакра

7404 Отпаци и остаци, од бакра Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

7405 Предлегуре бакра Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 75 Никл и производи од 

никла; осим:
Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

7501 до 
7503

Никлов каменац, 
синтеровани оксиди никла 
и други међупроизводи 
металургије никла; сирови 
никл; отпаци и остаци од 
никла

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx Глава 76 Алуминијум и производи 
од алуминијума; осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
7601 Алуминијум, сирови Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика 

или

Производња термичким или 
електролитичким поступком од 
нелегираног алуминијума или 
од отпадака и остатака од 
алуминијума

7602 Отпаци и остаци од 
алуминијума

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
ех 7616 Производи од алуминијума 

осим газе, тканина, 
решетки, мрежа, ограда 
или заклона, материјала за 
ојачавање и сличних 
материјала (укључујући и 
бескрајне траке), од 
алуминијумске жице, и 
решетки од развученог 
метала од алуминијума

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да 
се употребе газа, тканине, 
решетке, мреже, ограде или 
заклони, материјали за 
ојачавање и слични 
материјали (укључујући и 
бескрајне траке), од 
алуминијумске жице или 
решетки од развученог метала 
од алуминијума, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

Глава 77 Резервисана за могућу 
каснију употребу у ХС

еx Глава 78 Олово и производи од 
олова; осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

7801 Сирово олово:

- Рафинисано олово Производња од „меканог 
олова” (буљон олова) или од 
„радног олова”
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња од материјала из 

било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, не могу да 
се користе отпаци и остаци из 
тар. бр. 7802

7802 Отпаци и остаци, од олова Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx Глава 79 Цинк и производи од 
цинка; осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала иа тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

7901 Цинк, сирови Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, не могу се 
користити отпаци и остаци из 
тар. бр. 7902

7902 Отпаци и остаци, од цинка Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 80 Калај и производи од 

калаја; осим:
Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

8001 Калај, сирови Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, не могу да 
се користе отпаци и остаци из 
тар. бр. 8002

8002 и 8007 Отпаци и остаци, од калаја; 
остали производи од калаја

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

Глава 81 Остали прости метали, 
кермети; производи од 
њих:

- Остали прости метали, 
сирови; производи од 
њих

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из истог тар. бр. у који се 
сврстава сам производ није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 82 Алати, ножарски 

производи, кашике и 
виљушке, од простих 
метала; њихови делови од 
простих метала; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

8206 Алат из два или више тар. 
бр. 8202 до 8205, у 
сетовима за продају на 
мало

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 8202 до 8205. Међутим, 
алати из тар. бр. 8202 до 8205 
могу да буду компоненте сета, 
под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 15% цене 
сета франко фабрика

8207 Изменљиви алат за ручне 
алатке, са или без 
механичког погона, или за 
машине алатке (нпр. за 
пресовање, ковање, 
утискивање, просецање, 
нарезивање и урезивање 
навоја, бушење, 
проширивање отвора, 
стругање, провлачење, 
глодање, умеци за 
одвртке), укључујући 
матрице за извлачење или 
екструдирање метала, и 
алат за бушење стена и 
земље

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

8208 Ножеви и сечива, за 
машине или механичке 
справе

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 8211 Ножеви са сечивом, 

назубљеним или не 
(укључујући вртне 
ножеве), осим ножева из 
тар. бр. 8208

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе сечива и дршке за 
ножарске производе од простих 
метала

8214 Остали ножарски 
производи (на пример, 
машине за шишање или 
стрижу, месарске или 
кухињске сатаре и 
месарске секире и ножеви 
за сецкање меса, ножеви за 
папир); сетови и справе за 
маникир и педикир 
(укључујући и турпије за 
нокте)

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе дршке за ножарске 
производе од простих метала

8215 Кашике, виљушке, 
кутлаче, кашике за пену, 
лопатице за сервирање 
колача, ножеви за рибу, 
ножеви за маслац, 
штипаљке за шећер и 
сличан кухињски и стони 
прибор

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе и дршке од простих 
метала

еx Глава 83 Разни производи од 
простих метала; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 8302 Остали окови, прибор и 

слични производи за 
грађевинску употребу, као 
и аутоматски затварачи 
врата

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе и други материјали из 
тар. бр. 8302, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 20% цене производа 
франко фабрика

еx 8306 Статуете и други украси од 
простих метала

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
користе и други материјали из 
тар. бр. 8306, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 30% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 84 Нуклеарни реактори, 
котлови, машине и 
механички уређаји; 
њихови делови; осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx 8401 Нуклеарни гориви 
елементи

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8402 Котлови за производњу 

водене и друге паре (осим 
котлова за централно 
грејање који могу да 
произведу пару ниског 
притиска); котлови за 
прегрејану воду

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8403 и еx 
8404

Котлови за централно 
грејање, осим котлова из 
тар. бр. 8402 и помоћни 
уређаји за котлове за 
централно грејање

Производња од материјала из 
било ког тар. бр., осим 
материјала који се сврставају у 
тар. бр. 8403 и 8404

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

8406 Турбине на водену и другу 
пару

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8407 Клипни мотори са 
унутрашњим сагоревањем, 
на паљење помоћу 
свећице, са наизменичним 
или обртним кретањем 
клипа

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8408 Клипни мотори са 
унутрашњим сагоревањем, 
на паљење помоћу 
компресије (дизел или 
полудизел мотори)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8409 Делови погодни 
искључиво или углавном 
за моторе из тар. бр. 8407 
или 8408

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8411 Турбомлазни мотори, 

турбопропелерни мотори и 
остале гасне турбине

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8412 Остале погонске машине и 
мотори

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене прозвода 
франко фабрика

еx 8413 Пумпе за потискивање, са 
ротационим кретањем

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

еx 8414 Индустријски вентилатори, 
дуваљке и слично

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика



- 762 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8415 Уређаји за климатизацију, 

који се састоје од 
вентилатора на моторни 
погон и елемената за 
мењање температуре и 
влажности ваздуха, 
укључујући машине у 
којима се влажност не 
може регулисати 
независно од температуре

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8418 Фрижидери, замрзивачи и 
остали уређаји за хлађење 
или замрзавање, 
електрични или не; 
топлотне пумпе, осим 
уређаја за климатизацију 
ваздуха из тар. бр. 8415

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од укупне 
вредности употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

еx 8419 Машине и уређаји за 
индустрију дрвета, 
хартијине масе и картона

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих материјала, 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава сам 
производ, није већа од 25% 
цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8420 Каландери и остале 

машине за ваљање, осим за 
метале или стакло, и ваљци 
за њих

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих материјала, 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава сам 
производ, није већа од 25% 
цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8423 Ваге (осим вага 
осетљивости до 5 
центиграма), укључујући и 
машине за бројање и 
контролу, које раде на бази 
мерења масе; тегови за 
ваге свих врста

Производња: 

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8425 до 
8428

Машине и апарати за 
дизање, манипулацију, 
утовар или истовар

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8431, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика



- 764 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8429 Булдожери, англдозери, 

машине за равнање 
(гредери), скрепери, 
багери, утоваривачи са 
лопатом, машине за 
набијање и друмски ваљци, 
самоходни:

- Друмски ваљци Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

- Остало Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8431 није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8430 Остале машине за равнање, 
стругање, копање, 
набијање, вађење или 
бушење земље, минерала 
или руда; макаре и машине 
за вађење шипова; снежни 
плугови и дуваљке за снег

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8431 није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика



- 765 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 8431 Делови погодни за 

употребу искључиво или 
углавном са друмским 
ваљцима

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8439 Машине за производњу 
целулозе од влакнастих 
целулозних материјала или 
за производњу или 
довршавање хартије или 
картона

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих материјала, 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава сам 
производ, није већа од 25% 
цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8441 Остале машине за прераду 
хартијине масе, хартије 
или картона, укључујући 
машине за сечење свих 
врста

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих материјала, 
који се сврставају у исти тар. 
бр. у који се сврстава сам 
производ, није већа од 25% 
цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

ex 8443 Штампачи за 
канцеларијске машине 
(нпр. за машине за 
аутоматску обраду 
података, машине за 
обраду текста итд.)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика



- 766 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8444 до 
8447

Машине из ових тарифних 
бројева за употребу у 
текстилној индустрији

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

еx 8448 Помоћне машине за 
употребу са машинама из 
тар. бр. 8444 и 8445

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8452 Машине за шивење, осим 
машина за прошивање 
књига из тар. бр. 8440; 
намештај, сталци и 
поклопци предвиђени за 
машине за шивење; игле за 
машине за шивење:

- Машине за шивење (само 
затворена петља) са 
главом масе до 16 kg, без 
мотора, или не преко 17 
kg укључујући мотор

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, 

- код које вредност свих 
материјала без порекла који су 
употребљени у састављању 
главе (без мотора) није већа 
од вредности свих 
употребљених материјала са 
пореклом, и 

- код које су механизми за 
затезање конца, кукичање и 
цик-цак рад, који се користе, 
са пореклом

- Остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8456 до 
8466

Машине алатке, њихови 
делови и прибор, из тар. бр. 
8456 до 8466

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8469 до 
8472

Канцеларијске машине 
(нпр. писаће машине, 
машине за рачунање, 
машине за аутоматску 
обраду података, машине 
за умножавање, машине за 
спајање)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8480 Калупнице за ливнице 
метала; моделне плоче; 
ливачки модели; калупи за 
метал (осим за инготе), 
металне карбиде, стакло, 
минералне материјале, 
гуму и пластичне масе

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

8482 Котрљајни лежајеви Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8484 Заптивачи од металних 
листова комбиновани са 
другим материјалом или од 
два или више слојева 
метала; сетови заптивача 
различитих по саставу 
материјала, у кесама, 
омотима или паковањима; 
механички заптивачи

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика



- 768 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
ex 8486 - Машине алатке за обраду 

(скидањем) материјала 
свих врста ласером или 
другим светлосним или 
фотонским снопом, 
ултразвуком, 
електроерозијом, 
електрохемијским 
поступком, електронским 
снопом, јонским снопом 
или млазом плазме и 
њихови делови и прибор

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

- Машине алатке 
(укључујући пресе) за 
обраду метала савијањем, 
исправљањем, равнањем, 
сечењем, и њихови 
делови и прибор

- Машине алатке за обраду 
камена, керамике, бетона, 
азбестцемента и сличних 
минералних материјала 
или за обраду стакла на 
хладно и њихови делови и 
прибор

- Шаблонски апарати 
погодни за производњу 
маски и мрежица од 
подлога превучених 
фотоосетљивим 
материјама; њихови 
делови и прибор

- Калупи, за ливење под 
притиском или бризгањем

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Машине за дизање, 

манипулацију, утовар или 
истовар

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8431 није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8487 Делови машина без 
електричних прикључака, 
изолатора, калема, 
контаката или других 
електричних делова, 
непоменути, нити 
обухваћени на другом 
месту у овој глави

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

еx Глава 85 Електричне машине и 
опрема и њихови делови; 
апарати за снимање и 
репродукцију звука, 
апарати за снимање и 
репродукцију телевизијске 
слике и звука; делови и  
прибор за те производе; 
осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8501 Електромотори и 

електрични генератори 
(осим генераторских 
агрегата)

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 8503, 
није већа од 10% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8502 Електрични генераторски 
агрегати и ротациони 
конвертори (претварачи)

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала из тар. бр. 8501 и 
8503, није већа од 10% цене 
производа франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx 8504 Јединице за напајање 
машина за аутоматску 
обраду података

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

ex 8517 Остали апарати за пренос 
или пријем гласа, слика 
или других података, 
укључујући апарате за 
комуникацију у бежичној 
мрежи (као што су локална 
- LAN или широкопојасна 
мрежа - WAN), осим 
емисионих и пријемних 
апарата из тар. бр. 8443, 
8525, 8527 или 8528

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 8518 Микрофони и њихови 

стативи; звучници, 
укључујући и звучнике у 
звучним кутијама; 
аудиофреквентни 
електрични појачивачи; 
електрични комплети за 
појачавање звука

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8519 Апарати за репродукцију 
или снимање звука

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8521 Апарати за снимање и 
репродукцију слике, са или 
без уграђеног видео 
тјунера

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8522 Делови и прибор који се 
употребљавају искључиво 
или углавном са апаратима 
из тар. бр. 8519 до 8521

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8523 Дискови, траке, постојане 

полупроводничке меморије 
независне од електричне 
енергије, „паметне 
картице” („smart cards”) и 
друге подлоге за снимање 
звука или других 
феномена, снимљени или 
не, укључујући матрице и 
мастере за производњу 
дискова, али искључујући 
производе из Главе 37:

- Неснимљени дискови, 
траке, постојане 
полупроводничке 
меморије независне од 
електричне енергије и 
друге подлоге за снимање 
звука или других 
феномена, укључујући 
матрице и мастере за 
производњу дискова, али 
искључујући производе 
из Главе 37

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

- Снимљени дискови, 
траке, постојане 
полупроводничке 
меморије независне од 
електричне енергије и 
друге подлоге за снимање 
звука или других 
феномена, укључујући 
матрице и мастере за 
производњу дискова, али 
искључујући производе 
из Главе 37

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8523, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика



- 773 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Матрице и мастери за 

производњу дискова, али 
искључујући производе 
из Главе 37

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8523, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

- Картице за детекцију 
(„proximity cards”) и 
паметне картице („smart 
cards”) са два или више 
електронска интегрисана 
кола

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Паметне картице („smart 

cards”) са једним 
електронским 
интегрисаним колом

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8541 и 8542, није 
већа од 10% цене производа 
франко фабрика

или

Поступак дифузије, код ког се 
интегрисана кола формирају на 
подлози полупроводника 
селективним увођењем 
одговарајуће примесе 
(допанта), без обзира да ли су 
састављена или несастављена 
и/или тестирана у некој другој 
земљи, а не у некој од земаља 
наведених у чл. 3. и 4.

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8525 Предајници за радио 
дифузију или телевизију, 
укључујући оне са 
уграђеним пријемником 
или апаратом за снимање 
или репродукцију звука; 
телевизијске камере; 
дигиталне камере и видео 
камере са рекордерима 
(камкодери)

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8526 Радари, уређаји за радио-

навигацију и уређаји за 
радио-даљинско 
управљање

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8527 Пријемници за радио-
дифузију, укључујући и 
пријемнике комбиноване у 
истом кућишту са апаратом 
за снимање или 
репродукцију звука или 
часовником

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8528 Монитори и пројектори, 
без уграђених 
телевизијских пријемника; 
телевизијски пријемници, 
са или без уграђених радио 
пријемника или апарата за 
снимање и репродукцију 
звука или слике:

- Монитори и пројектори, 
без уграђених 
телевизијских 
пријемника, врсте која се 
користи углавном за 
системе за аутоматску 
обраду података из тар. 
бр. 8471

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остали монитори и 

пројектори, без уграђених 
телевизијских 
пријемника; телевизијски 
пријемници, са или без 
уграђених радио 
пријемника или апарата 
за снимање и 
репродукцију звука или 
слике

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8529 Делови погодни за 
употребу искључиво или 
углавном са апаратима из 
тар. бр. 8525 до 8528:

- Погодни за употребу, 
искључиво или углавном, 
са апаратима за снимање 
или репродукцију слике

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

- Погодни за употребу, 
искључиво или углавном, 
са мониторима и 
пројекторима, без 
уграђених телевизијских 
пријемника, врсте која се 
користи углавном за 
системе за аутоматску 
обраду података из тар. 
бр. 8471

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8535 Електрични апарати за 
укључивање и 
искључивање или заштиту 
електричних струјних кола 
или за остваривање 
прикључивања за или у 
електричним струјним 
колима, за напоне преко 
1000 V

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8538, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8536 Електрични апарати за 
укључивање и 
искључивање или заштиту 
електричних струјних кола, 
или за остваривање 
прикључивања за или  у 
електричним струјним 
колима, за напоне не преко 
1000 V; конектори за 
оптичка влакна, снопове 
оптичких влакана или 
каблове:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Електрични апарати за 

укључивање и 
искључивање или 
заштиту електричних 
струјних кола или за 
остваривање 
прикључивања за или у 
електричним струјним 
колима, за напоне не 
преко 1000 V

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8538, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

- Конектори за оптичка 
влакна, снопове оптичких 
влакана или каблове:

-- од пластичне масе Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

-- од керамике Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

-- од бакра Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8537 Табле, плоче, пултови, 

столови, ормари и остале 
основе, опремљени са два 
или више производа из тар. 
бр. 8535 или 8536, за 
електрично управљање или 
развођење електричне 
енергије, укључујући и оне 
са уграђеним 
инструментима и 
апаратима из Главе 90 и 
апаратима за нумеричко 
управљање, осим 
комутационих апарата из 
тар. бр. 8517

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8538, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx 8541 Диоде, транзистори и 
остали слични 
полупроводнички 
елементи, осим дискова 
(плочица) још неисечених 
у микроплочице (чипове)

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8542 Електронска интегрисана 
кола:



- 780 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Монолитна интегрисана 

кола
Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8541 и 8542, није 
већа од 10% цене производа 
франко фабрика

или

Поступак дифузије, код ког се 
интегрисана кола формирају на 
подлози полупроводника 
селективним увођењем 
одговарајуће примесе 
(допанта), без обзира да ли су 
састављена или несастављена 
и/или тестирана у некој другој 
земљи, а не у некој од земаља 
наведених у чл. 3. и 4.

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

- Мултичипна интегрисана 
кола која су делови 
машина и апарата, 
непоменута нити 
обухваћена на другом 
месту у овој глави

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика



- 781 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остала Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8541 и 8542, није 
већа од 10% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

8544 Изолована жица 
(укључујући емајлирану и 
анодизирану жицу), 
каблови (укључујући 
коаксијалне каблове) и 
остали изоловани 
електрични проводници, са 
или без конектора; каблови 
од оптичких појединачно 
оплаштених влакана, 
комбиновани или не са 
електричним 
проводницима, са или без 
конектора

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8545 Угљене електроде, угљене 
четкице, угаљ за лампе, 
угаљ за батерије и други 
производи од графита или 
другог угљена, са или без 
метала, за електричне 
сврхе

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8546 Електрични изолатори од 
било ког материјала

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика



- 782 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8547 Изолациони делови за 

електричне машине, 
уређаје или опрему, 
израђени у целини од 
изолационог материјала 
или само са мањим 
компонентама од метала 
(нпр.: чауре са навојем) 
уграђеним за време 
пресовања искључиво ради 
спајања, осим изолатора из 
тар. бр. 8546; цеви за 
електричне проводнике и 
спојнице за њих, од 
простих метала, обложене 
изолационим материјалом

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8548 Остаци и отпаци од 
примарних ћелија, 
примарних батерија и 
електричних акумулатора; 
истрошене примарне 
ћелије, истрошене 
примарне батерије и 
истрошени електрични 
акумулатори; електрични 
делови машина и апарата 
непоменути нити 
обухваћени на другом 
месту у овој глави:

- Електронски 
микросклопови

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 8541 и 8542, није 
већа од 10% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика



- 783 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња код које вредност 

свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

еx Глава 86 Шинска возила и њихови 
делови; железнички и 
трамвајски колосечни 
склопови и прибор и 
њихови делови; механичка 
и електромеханичка 
сигнална опрема за 
саобраћај свих врста; осим:

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

8608 Железнички и трамвајски 
шински склопови и 
прибор; механичка 
(укључујући и 
електромеханичку) опрема 
за сигнализацију, 
сигурност, контролу или 
управљање саобраћајем на 
железничким или 
трамвајским пругама, 
друмовима, унутрашњим 
воденим путевима, 
паркиралиштима,  
аеродромима или у лукама; 
њихови делови

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 87 Возила, осим железничких 
или трамвајских шинских 
возила и њихови делови и 
прибор; осим:

Производња код које вредност 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика



- 784 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8709 Самоходна радна колица 

(аутокаре), без уређаја за 
дизање и манипулацију, 
која се користе у 
фабрикама, складиштима, 
лукама или на 
аеродромима, за превоз 
робе на кратким 
растојањима; вучна возила 
која се користе на 
перонима железничких 
станица; делови наведених 
возила

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8710 Тенкови и друга оклопна 
борбена моторна возила, 
опремљена или не 
наоружањем, и њихови 
делови

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8711 Мотоцикли (укључујући 
мопеде), бицикли и слична 
возила са помоћним 
мотором, са или без бочне 
приколице; бочне 
приколице:

- Са клипним мотором 
(осим ротационих 
клипних мотора), 
запремине цилиндра:



- 785 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
-- до 50 cm3 Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
20% цене производа 
франко фабрика

-- преко 50 cm3 Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

-- остало Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx 8712 Бицикли без кугличних 
лежајева

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја 8714

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика



- 786 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8715 Дечја колица и њихови 

делови
Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

8716 Приколице и 
полуприколице; остала 
возила, несамоходна; 
њихови делови

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 88 Ваздухоплови, космичке 
летилице и њихови делови, 
осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx 8804 Ротошути Производња од материјала из 
било ког тар. бр., укључујући и 
од других материјала из тар. бр. 
8804

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика



- 787 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
8805 Опрема за лансирање 

ваздухоплова; палубни 
заустављачи авиона и 
слична опрема; земаљски 
тренажери летења; делови 
наведених производа

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

Глава 89 Бродови, чамци и пловеће 
конструкције

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, није 
дозвољена употреба бродског 
трупа из тар. бр. 8906

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

еx Глава 90 Оптички, фотографски, 
кинематографски, мерни, 
контролни, прецизни, 
медицински и хируршки 
инструменти и апарати; 
њихови делови и прибор; 
осим:

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9001 Оптичка влакна и снопови 
оптичких влакана; каблови 
од оптичких појединачно 
неоплаштених влакана, 
осим оних из тар. бр. 8544; 
листови и плоче од 
поларизујућег материјала; 
сочива (укључујући 
контактна сочива), призме, 
огледала и остали оптички 
елементи од било ког 
материјала, немонтирани, 
осим таквих оптички 
необрађених елемената од 
стакла

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика



- 788 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9002 Сочива, призме огледала и 

други оптички елементи од 
било ког материјала, 
монтирани, који су делови 
или прибор инструмената 
или апарата, осим таквих 
оптички необрађених 
елемената од стакла

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9004 Наочаре и слични 
производи, корективни, 
заштитни и остали

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

еx 9005 Дурбини (са једним или 
два објектива), оптички 
телескопи и њихова 
постоља, осим 
астрономских 
рефракционих телескопа и 
њихових постоља

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика



- 789 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 9006 Фотографски апарати 

(осим филмских камера); 
фотографски флеш апарати 
и флеш сијалице, осим 
флеш сијалица са 
електричним паљењем

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9007 Филмске камере и 
филмски пројектори, 
укључујући и са уграђеним 
апаратима за снимање или 
репродукцију звука

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9011 Оптички микроскопи, 

укључујући оне за 
микрофотографију, 
микрокинематографију и 
микропројекцију

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

еx 9014 Остали навигациони 
инструменти и апарати

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9015 Геодетски (укључујући 
фотограметријске), 
хидрографски, 
океанографски, 
хидролошки, 
метеоролошки и 
геофизички инструменти и 
апарати, осим компаса; 
даљиномери

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9016 Ваге осетљивости не преко 
5 центиграма, укључујући 
са теговима

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9017 Инструменти и апарати за 

цртање, обележавање или 
математичко рачунање 
(нпр. апарати за цртање, 
пантографи, угломери, 
прибор за цртање у сету, 
логаритмари, диск 
калкулатори); инструменти 
за мерење дужине, који се 
држе у руци (нпр.: мерне 
шипке и траке, 
микрометарска мерила, 
мерила са нонијусом) 
непоменути нити 
обухваћени на другом 
месту у овој глави

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9018 Инструменти и апарати за 
медицину, хирургију, 
зубарство и ветерину, 
укључујући сцинтиграфске 
и друге 
електромедицинске 
апарате и апарате за 
испитивање вида:

- Зубарске столице, са 
уграђеним зубарским 
уређајима или зубарским 
пљуваоницама

Производња од материјала из 
било ког тар. бр. укључујући и 
од других материјала из тар. бр. 
9018

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9019 Апарати за 

механотерапију; апарати за 
масажу; апарати за 
психолошка тестирања; 
апарати за озонотерапију, 
оксигенотерапију, аеросол 
терапију, вештачко дисање 
и остали терапеутски 
апарати за дисање

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

9020 Остали апарати за дисање 
и гас маске, осим 
заштитних маски без 
механичких делова и 
изменљивих филтера

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
25% цене производа 
франко фабрика

9024 Машине и апарати за 
испитивање тврдоће, 
чврстоће на кидање или 
сабијање, еластичности 
или осталих механичких 
својстава материјала (нпр. 
метала, дрвета, текстила, 
хартије, пластичних маса)

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9025 Хидрометри и слични 
плутајући инструменти, 
термометри, пирометри, 
барометри, хигрометри и 
психрометри, укључујући 
комбинације ових 
инструмената, са или без 
могућности регистровања

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9026 Инструменти и апарати за 

мерење или контролу 
протока, нивоа, притиска 
или осталих променљивих 
величина течности или 
гасова (нпр.: мерачи 
протока, показивачи нивоа, 
манометри, мерачи 
количине топлоте), осим 
инструмената и апарата из 
тар. бр. 9014, 9015, 9028 
или 9032

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9027 Инструменти и апарати за 
физичке и хемијске 
анализе (нпр.: 
полариметри, 
рефрактометри, 
спектрометри, апарати за 
анализу гаса или дима); 
инструменти и апарати за 
мерење и контролу 
вискозитета, порозности, 
експанзије, површинског 
напона и слично; 
инструменти и апарати за 
калориметријска, 
акустична и фотометријска 
мерења или контролу 
(укључујући 
експозиметре); микротоми

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9028 Мерачи потрошње или 
производње гасова, 
течности или 
електрицитета, укључујући 
мераче за њихово 
баждарење:

- Делови и прибор Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Остало Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9029 Бројачи обртаја, бројачи 
производње, таксиметри, 
бројачи километара, 
бројачи корака и слично; 
показивачи брзине и 
тахометри, осим оних из 
тар. бр. 9014 или 9015; 
стробоскопи

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9030 Осцилоскопи, спектрални 
анализатори и остали 
инструменти и апарати за 
мерење и контролу 
електричних величина, 
искључујући мераче из тар. 
бр. 9028; инструменти и 
апарати за мерење или 
откривање алфа, бета, 
гама, рендгенских, 
космичких или других 
јонизујућих зрачења

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9031 Инструменти, апарати и 
машине за мерење или 
контролу, непоменути, 
нити обухваћени на другом 
месту у овој глави; 
пројектори профила

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика



- 795 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9032 Инструменти и апарати за 

аутоматску регулацију или 
управљање

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9033 Делови и прибор 
(непоменути, нити 
обухваћени на другом 
месту у овој глави) за 
машине, уређаје, 
инструменте или апарате 
из Главе 90

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

еx Глава 91 Часовници и њихови 
делови; осим:

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

9105 Остали часовници Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9109 Остали механизми за 
часовнике, комплетни и 
састављени

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала без 
порекла није већа од 
вредности свих употребљених 
материјала са пореклом

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика



- 796 -

ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9110 Комплетни механизми за 

часовнике (личне или 
друге), несастављени или 
делимично састављени 
(механизми у сетовима); 
некомплетни механизми за 
часовнике (личне и друге), 
састављени; груби 
механизми за часовнике 
(личне или друге)

Производња:

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика, и

- код које, у смислу горе 
наведеног ограничења, 
вредност свих употребљених 
материјала, који се сврставају 
у тар. бр. 9114, није већа од 
10% цене производа франко 
фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9111 Кутије за личне часовнике 
и делови кутија

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9112 Кутије за кућне, 
канцеларијске и сличне 
часовнике и кутије сличне 
врсте за остале производе 
из ове главе, и делови 
кутија

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 40% цене производа 
франко фабрика

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
30% цене производа 
франко фабрика

9113 Каишеви и наруквице за 
ручне часовнике и делови 
за каишеве и наруквице:
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
- Од простих метала, 

укључујући позлаћене, 
посребрене или 
платиране племенитим 
металима

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

- Остало Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

Глава 92 Музички инструменти; 
делови и прибор тих 
производа

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 40% цене 
производа франко фабрика

Глава 93 Оружје и муниција; 
њихови делови и прибор

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

еx Глава 94 Намештај, постељина, 
мадраци, носачи мадраца, 
јастуци и слични пуњени 
производи; лампе и друга 
светлећа тела, на другом 
месту непоменути или 
укључени; осветљени 
знаци, осветљене плочице 
са именима и слично; 
монтажне зграде; осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 9401 и 
еx 9403

Намештај од простих 
метала, са уграђеном 
ненапуњеном памучном 
пресвлаком масе 300 g/m2

или мање

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

или

Производња од памучне 
пресвлаке, која је већ 
конфекционирана за употребу 
са производима из тар. бр. 9401 
или 9403, под условом:

- да вредност пресвлаке није 
већа од 25% цене производа 
франко фабрика, и

- да су сви други употребљени 
материјали са пореклом и да 
се сврставају у неки други тар. 
бр., а не у тар. бр. 9401 или 
9403

Производња код које 
вредност свих 
употребљених 
материјала није већа од 
40% цене производа 
франко фабрика

9405 Лампе, и друга светлећа 
тела, укључујући 
рефлекторе и њихове 
делове, на другом месту 
непоменути нити 
обухваћени; осветљени 
знаци, осветљене плочице 
са именима и слично, са 
стално фиксираним 
светлосним извором и 
њихови делови на другом 
месту непоменути нити 
обухваћени

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

9406 Монтажне зграде Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx Глава 95 Играчке, реквизити за 

друштвене игре и спорт; 
њихови делови и прибор; 
осим:

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

ex 9503 Остале играчке; умањени 
модели и слични модели за 
игру, укључујући са 
погоном; слагалице свих 
врста

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx 9506 Палице за голф и остала 
опрема за голф

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ. Међутим, могу да се 
употребе грубо обликовани 
блокови за израду глава палица 
за голф

еx Глава 96 Разни производи; осим: Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ

еx 9601 и 
еx 9602

Производи од материјала 
за резбарење, 
животињског, биљног или 
минералног порекла

Производња од „обрађених” 
материјала за резбарење из 
истог тарифног броја у који се 
сврстава сам производ
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
еx 9603 Метле, четке (осим метли 

и метлица од прућа, са или 
без дршке и четки од длаке 
куна и веверица), 
механичке направе за 
чишћење пода које се држе 
у руци, без мотора, улошци 
и ваљци за бојење, брисачи 
за подове и пајалице

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

9605 Путни сетови (несесери) за 
личну тоалету, шивење или 
чишћење ципела или одела

Сваки производ у сету мора да 
задовољи правило које би се на 
њега примењивало да се не 
налази у сету. Међутим, у сету 
могу да се налазе и производи 
без порекла, под условом да 
њихова укупна вредност није 
већа од 15% цене сета франко 
фабрика

9606 Дугмад, дрикери, дугмад за 
пресвлачење и остали 
делови тих производа; 
недовршена дугмад

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика
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ХС 
тарифни 

број
Наименовање

Обрада или прерада извршена на материјалима без 
порекла, а која им даје статус производа са пореклом

(1) (2)                            (3)                    или                (4)
9608 Хемијске оловке; 

фломастери и маркери са 
врхом од филца или другог 
порозног материјала; 
наливпера и слична пера; 
пера за копирање; патент 
оловке; држаља за пера, 
држаља за оловке и слична 
држаља; делови 
(укључујући капе и 
клипсове) наведених 
производа, осим оних из 
тар. бр. 9609

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
из тарифног броја у који се 
сврстава сам производ. 
Међутим, могу се употребити 
пера и њихови врхови који се 
сврставају у исти тарифни број 
као и сам производ

9612 Траке за писаће машине и 
сличне траке, натопљене 
штампарском бојом или на 
други начин припремљене 
за давање отисака, 
укључујући на калемима 
или у патронама; јастучићи 
за жигове, натопљени или 
ненатопљени, са или без 
кутије

Производња:

- од материјала из било ког 
тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја 
у који се сврстава сам 
производ, и 

- код које вредност свих 
употребљених материјала није 
већа од 50% цене производа 
франко фабрика

еx 9613 Упаљачи са пиезо 
паљењем

Производња код које вредност 
свих употребљених материјала 
из тар. бр. 9613 није већа од 
30% цене производа франко 
фабрика

еx 9614 Луле за пушење и главе 
лула

Производња од грубо 
обрађених блокова

Глава 97 Предмети уметности, 
колекција и старина

Производња од материјала из 
било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног 
броја у који се сврстава сам 
производ
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ПРИЛОГ  3a УЗ ПРОТОКОЛ Б

ОБРАСЦИ УВЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ EUR.1 И ЗАХТЕВА
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ EUR.1

Упутство за штампање:

1. Сваки формулар ће бити величине 210 x 297 милиметара; може се допустити 
одступање од минус 5 mm или плус 8 mm по дужини. Мора се користити бели папир, 
прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 g/m2. На 
позадини ће бити отиснут зелени „guilloche” узорак, што омогућује да било какво 
кривотворење механичким или хемијским средствима буде уочљиво.

2. Надлежни органи Страна уговорница могу задржати право штампања уверења или 
тај посао могу поверити овлашћеној штампарији. У последњем случају, сваки 
формулар мора садржати белешку о таквом овлашћењу. Сваки формулар мора имати 
одштампан назив и адресу штампарије или знак по коме штампарија може бити 
препозната. Такође ће имати серијски број, штампан или не, на основу кога се може 
препознати.
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MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)
EUR.1                  No    A  000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between
    

…............................................................
and

…………………………………………
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);
Description of goods

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoice
(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified 
Export document (2)

Form .......................   No .................
Of ………………………………….
Customs office : ............................... 
Issuing country or territory...............
..........................................................           Stamp
Place and date .................................. 

……………………………..............
                      (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I,  the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate.

Place and date ……………….………………
    

.........................................................................
(Signature)
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_____________________________
(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate(1)

was issued by the Customs Office indicated and
that the information contained therein is accurate.

does not meet the requirements as to authenticity
and accuracy (see remarks appended).

………………………….………………………….
(Place and date)

Stamp

…………………………….…
(Signature)

_____________
(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticy and accuracy of this 
certificate is requested.

Place and date ………………………………………

Stamp

…………………………….…
(Signature)

NOTES

– 1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting 
the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person 
who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 
number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through 
in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 
identified.
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)
EUR.1                  No    A  000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate used in preferential 
trade between

    
…............................................................

and

…………………………………………
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);
Description of goods

9. Gross 
mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoice
(Optional)
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(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE     that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY       as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 
conditions:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

SUBMIT           the following supporting documents (1):
   ……………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………….

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 
which these authorities may require for the purpose of issuing the attached 
certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts 
and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out 
by the said authorities;

REQUEST        the issue of the attached certificate for these goods.

……………...................................................
(Place and date)

....................………..........………….………
(Signature)

_________________
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the 

products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.
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ПРИЛОГ  3б УЗ ПРОТОКОЛ Б

ОБРАСЦИ УВЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ EUR-MED И ЗАХТЕВА
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О КРЕТАЊУ РОБЕ EUR-MED

Упутство за штампање:

1. Сваки формулар ће бити величине 210 x 297 милиметара; може се допустити 
одступање од минус 5 mm или плус 8 mm по дужини. Мора се користити бели папир, 
прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 g/m2. На 
позадини ће бити отиснут зелени „guilloche” узорак, што омогућује да било какво 
кривотворење механичким или хемијским средствима буде уочљиво.

2. Надлежни органи Страна уговорница могу задржати право штампања уверења или 
тај посао могу поверити овлашћеној штампарији. У последњем случају, сваки 
формулар мора садржати белешку о таквом овлашћењу. Сваки формулар мора имати 
одштампан назив и адресу штампарије или знак по коме штампарија може бити 
препозната. Такође ће имати серијски број, штампан или не, на основу кога се може 
препознати.
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MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)
EUR-MED                  No    A  000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between
    

…............................................................
and

…………………………………………
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

         Cumulation applied with ……………………….

         …………………………………………………….
(name of the country/countries)

        No cumulation applied

    (Insert X in the appropriate box)
8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);

Description of goods
9. Gross 

mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoice
(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified 
Export document (2)

Form .......................   No .................
Of ………………………………….
Customs office : ............................... 
Issuing country or territory...............
..........................................................           Stamp
Place and date .................................. 

……………………………..............
                      (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I,  the undersigned, declare that the goods described 
above meet the conditions required for the issue of 
this certificate.

Place and date ……………….………………
    

.........................................................................
(Signature)

_____________________________
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(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate
(2) Complete only where the regulations of the exporting country require

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 14. RESULT OF VERIFICATION

Verification carried out shows that this certificate(1)

was issued by the Customs Office indicated and
that the information contained therein is accurate.

does not meet the requirements as to authenticity
and accuracy (see remarks appended).

………………………….………………………….
(Place and date)

Stamp

…………………………….…
(Signature)

_____________
(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticy and accuracy of this 
certificate is requested.

Place and date ………………………………………

Stamp

…………………………….…
(Signature)

NOTES

– 1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting 
the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person 
who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item 
number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through 
in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be 
identified.
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APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)
EUR-MED                  No    A  000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate used in preferential 
trade between

    
…............................................................

and

…………………………………………
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country)(Optional)

4. Country, group of 
countries or territory in 
which the products are 
considered as 
originating

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination

6. Transport details (Optional) 7. Remarks

         Cumulation applied with ……………………….

         …………………………………………………….
(name of the country/countries)

        No cumulation applied

    (Insert X in the appropriate box)
8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1);

Description of goods
9. Gross 

mass (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

10. Invoice
(Optional)

(1) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate
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DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE     that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY       as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above 
conditions:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

SUBMIT            the following supporting documents (1):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence 
which these authorities may require for the purpose of issuing the attached 
certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts 
and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out 
by the said authorities;

REQUEST        the issue of the attached certificate for these goods.

……………...................................................
(Place and date)

....................………..........………….………
(Signature)

_________________
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the 

products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.
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ПРИЛОГ 4а УЗ ПРОТОКОЛ Б

Текст изјаве на фактури

Изјава на фактури, чији текст је наведен у наставку, мора бити израђена у складу са 
фуснотама. Међутим, фусноте није потребно уписивати.

Енглеска верзија

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........(2)

preferential origin.

Немачка верзија

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. ......... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier 
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ........
(2) Ursprungswaren sind.

Француска верзија

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation n° ... (1)) déclare 
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ........ (2).

Италијанска верзија

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione n. ......... (1)) 
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .........(2).

Исландска верзија

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi nr. ...... (1)), lýsir því yfir að vörurnar 
séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ......... (2) fríðindauppruna.

Норвешка верзија

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (autorisasjonsnr. .......... (1)) erklærer at 
disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ........ (2) preferanseopprinnelse.
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Српска верзија

Извозник производа обухваћених овом исправом (овлашћење бр...........(1)) изјављује да 
су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи .............(2) 

преференцијалног порекла.

или

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom ovlašćenje br...........(1) izjavljuje da su, osim 
ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2) preferencijalnog porekla.

.............................................................(3)

(Место и датум)

.............................................................(4)

(Потпис извозника, додатно мора
бити читко наведено име лица

које је изјаву потписало)

_______________________________

(1) Када је изјава на фактури дата од стране овлашћеног извозника у смислу члана 23. Протокола Б овде 
мора бити уписан број овлашћења. Када изјава на фактури није дата од стране овлашћеног извозника, 
речи у загради се испуштају или се тај простор оставља празан. 

(2) Наводи се порекло производа (дозвољена је употреба ISO Alpha-2 koda). Могуће је позивање на 
одговарајућу ставку у фактури у којој је земља порекла назначена за сваки производ.

(3) Ови наводи се могу испустити ако је податак садржан у самом документу.

(4) Видети члан 22. став 7. Протокола Б. У случајевима када се не захтева потпис извозника, изузеће 
потписа се такође односи на навођење имена потписника.
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ПРИЛОГ 4б УЗ ПРОТОКОЛ Б

Текст изјаве на фактури EUR-MED

Изјава на фактури EUR-MED, чији текст је наведен у наставку, мора бити израђена у 
складу са фуснотама. Међутим, фусноте није потребно уписивати.

Енглеска верзија

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........(2)

preferential origin.

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

Немачка верзија

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. ......... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier 
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ........
(2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

Француска верзија

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation n° ... (1)) déclare 
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ........ (2).

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

Италијанска верзија

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione n. ......... (1)) 
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .........(2).

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

Исландска верзија

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi nr. ...... (1)), lýsir því yfir að vörurnar
séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ......... (2) fríðindauppruna.

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)
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Норвешка верзија

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (autorisasjonsnr. .......... (1)) erklærer at 
disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ........ (2) preferanseopprinnelse.

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

Српска верзија

Извозник производа обухваћених овом исправом (овлашћење бр...........(1)) изјављује да 
су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи .............(2) 

преференцијалног порекла.

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

или

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (ovlašćenje br...........(1)) izjavljuje da su, 
osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .............(2) preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with ………………. (name of the country/countries)
- no cumulation applied(3)

.............................................................(4)

(Место и датум)

.............................................................(5)

(Потпис извозника, додатно мора
бити читко наведено име лица

које је изјаву потписало)

_______________________________

(1) Када је изјава на фактури дата од стране овлашћеног извозника у смислу члана 23. Протокола Б овде 
мора бити уписан број овлашћења. Када изјава на фактури није дата од стране овлашћеног извозника, 
речи у загради се испуштају или се тај простор оставља празан. 

(2) Наводи се порекло производа (дозвољена је употреба ISO Alpha-2 koda). Могуће је позивање на 
одговарајућу ставку у фактури у којој је земља порекла назначена за сваки производ.

(3) Уписати и прецртати уколико је то потребно.

(4) Ови наводи се могу испустити ако је податак садржан у самом документу.

(5) Видети члан 22. став 7. Протокола Б. У случајевима када се не захтева потпис извозника, изузеће 
потписа се такође односи на навођење имена потписника.
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ПРИЛОГ 5 УЗ ПРОТОКОЛ Б

Списак земаља или територија које су укључене у Евро-Медитеранско 
партнерство на основу Барселонске декларације

Списак земаља или територија које су укључене у Евро-Медитеранско 
партнерство на основу Барселонске декларације, усвојене на Евро-Медитеранској 
Конференцији са Европском заједницом, која је одржана 27. и 28. новембра 1995. 
године:

Алжир

Египат

Израел

Јордан

Либан

Мароко

PLO (Палестинска ослободилачка организација) у корист Палестинске 
Самоуправе

Сирија

Тунис

Турска
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ДЕКЛАРАЦИЈА НОРВЕШКЕ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. 

СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРЖАВА ЕФТА 
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ДЕКЛАРАЦИЈА НОРВЕШКЕ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. 

СПОРАЗУМА О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ДРЖАВА ЕФТА 

Став 5. члана 25. Споразума о слободној трговини, у вези инвестиција ће 
се примењивати на само три државе ЕФТА, јер Норвешка за сада, не закључује 
међународне споразуме о заштити инвестиција.

_______________
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Споразум о пољопривредним производима 

између Републике Србије и Исланда

Члан  1.

Обухват

Споразум о трговини пољоприведним производима између Републике 
Србије (у даљем тексту: Србија) и Исланда се закључује сходно  Споразуму о 
слободној трговини између Србије и држава ЕФТА (у даљем тексту: Споразум о 
слободној трговини), који је потписан 17. децембра 2009. године, а нарочито у 
складу са ставом 2. члана 6. Споразума.

Члан  2.

Царинске  концесије

Србија ће одобрити царинске концесије на пољопривредне производе 
пореклом из Исланда, као што је наведено у Анексу I. Исланд ће одобрити 
царинске концесије на пољопривредне производе пореклом из Србије, као што 
је наведено у Анексу II. 

Члан  3.

Правила о пореклу и царински поступци

1. Правила о пореклу и одредбе о сарадњи у царинским питањима 
наведеним у Протоколу Б Споразума о слободној трговини примењују се на овај 
Споразум, изузев у случају из става 2. Свако позивање на „државе ЕФТА“ у том 
протоколу  сматра се позивањем на  Исланд.
2. За потребе овог Споразума, чланови 3. и 4. Протокола Б Споразума о 
слободној трговини се не односе на производе обухваћене Споразумом који су 
извезени из једне у другу државу ЕФТА.

Члан  4.

Дијалог

Стране ће разматрити све проблеме које се могу појавити у међусобној 
трговини пољопривредним производима и настојаће да пронађу одговарајућа 
решења. 
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Члан  5.

Даља либерализација

Стране се обавезују да наставе са својим напорима у циљу даље 
либерализације међусобне трговине пољопривредним производима, узимајући у 
обзир уобичајене робне токове које таква трговина има између њих,  посебну 
осетљивост таквих производа и развој аграрне политике на обе стране. На 
захтев било које Стране, Стране ће се консултовати  како би постигли овај циљ, 
и то побољшањем приступа тржишту кроз смањење или укидање царина на 
пољопривредне производе и кроз проширење обухвата пољопривредних 
производа на основу овог Споразума

Члан  6.

Споразум СТО о пољопривреди

Стране потврђују своја права и обавезе које проистичу из Споразума 
СТО о пољопривреди.

Члан  7.

Одредбе Споразума о слободној трговини

Одредбе које се односе на територијалну примену (члан 3.), централну, 
регионалну и локалну управу (члан 4.), количинска ограничења (члан 10.), 
санитарне и фитосанитарне мере (члан 12.), техничке прописе (члан 13.), 
антидампинг (члан 18.) и билатералне мере заштите (члан 21.) као и Поглавље 7 
- Решавање спорова у оквиру Споразума о слободној трговини, сходно ће се 
примењивати између Страна овог Споразума.

Члан  8.

Ступање на снагу и однос између овог Споразума и Споразума о слободној 
трговини

Овај споразум ступа на снагу, или ће се примењивати привремено, од 
истог дана кад Споразум о слободној трговини ступа на снагу или се 
привремено примењује између Србије и Исланда. Он остаје на снази све док 
Споразум о слободној трговини остаје на снази између њих.
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У ПОТВРДУ чега, долепотписани, овлашћени  представници, потписали  су овај 
Споразум.

Сачињено у Женеви, 17. децембра 2009. године, у два оригинална примерка.

_____________________________ ___________________________
          За Републику Србију                   За Исланд 
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АНЕКС I

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ  

Тарифна 
ознака

Наименовање
Стопа царине и 

специфична царина у 
дин/кг

ex0101 Коњи, магарци, муле и мазге, живи:
0101 10 - Чисте расе за приплод 0%
0101 90 - Остало 0%

0204
Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или 
смрзнуто:

0204 10 - Трупови и полутке јагњећи, свежи или расхлађени 15%+18 дин/кг
- Остало месо овчје, свеже или расхлађено:

0204 21 - - трупови и полутке 15%
0204 22 - - остали комади са костима 15%
0204 23 - - без костију 15%
0204 30 - Трупови и полутке јагњећи, смрзнути 15%+15 дин/кг

- Остало месо овчје, смрзнуто:
0204 41 - - Остало месо овчје, смрзнуто: 15%+10 дин/кг
0204 42 - - остали комади са костима 15%+10 дин/кг
0204 43 - - без костију
0204 43 10 - - - јагњеће 15%+10 дин/кг
0204 50 - Месо, козје 0%

0205
Месо коњско, магареће или од мула и мазги, 
свеже, расхлађено или срмзнуто:

0205 00 - свеже или расхлађено 0%

ex0210

Месо и јестиви месни и други кланични 
производи, сољени, у саламури, сушени или 
димљени; јестиво брашно и прах од меса или од 
других кланичних производа:
- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса 
или других кланичних производа

0210 99 - - остало
- - - месо

0210 99 21 - - - - са костима 0%
0210 99 29 - - - - без костију 0%
0406 Сир и урда::

0406 10
- Млад (незрео, неусољен, несушен или недимљен) 
сир, укључујући сир од сурутке и урда

6%+ 8 дин/кг

0406 20 - Сир рендани или у праху, свих врста 0%
0406 30 - Сир топљен, осим ренданог или у праху 12%+ 16 дин/кг
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Тарифна 
ознака

Наименовање
Стопа царине и 

специфична царина у 
дин/кг

0406 40

- Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви 
који садрже плесни добијене од Penicillium 
roqueforti 0%

0406 90 - Сир остали 10.8%+ 28,80 дин/кг
2201

Вода, укључујући природну или вештачку 
минералну воду и газирану воду, без додатка 
шећера или других средстава за заслађивање 
или ароматизацију; лед и снег.

2201 10 - Минерална вода и газирана вода 0%
2201 90 - Остала 0%

_______________
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АНЕКС II

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ ИСЛАНДА

Тарифна 
ознака по 
Царинској 

тарифи 
Исланда

Наименовање

МФН
примењене 

царине

ГАТТ
консолидована  

царина
Царина за 

увоз из 
Србије

%        ИСК/кг %          СДР/кг %
ex Глава 4 Млеко и производи од млека; 

живинска и птичја јаја; 
природни мед; јестиви 
производи животињског 
порекла, непоменути нити 
обухваћени на другом месту

0409 Мед природни 0 22 Слободно

Глава 5 Производи животињског 
порекла, на другом месту 
непоменути нити обухваћени

0 0 дo 
175

Слободно

ex Глава 7 Поврће, корење и кртоле за 
јело

ex 0703 Црни лук, влашац, бели лук, 
празилук и остали лукови, 
свежи или расхлађени:

0703.10 - Црни лук и влашац, свеж или 
расхлађен

30 34 Слободно

0703.20 - Бели лук, свеж или расхлађен 30 34 Слободно

0708 Махунасто поврће, у 
махунама или зрну, свеже или 
расхлађено

25 26 Слободно

ex 0709 Остало поврће, свеже или 
расхлађено

0709.20 Шпаргле, свеже или расхлађено 30 34 Слободно

0709.5901 Трифле, свеже или расхлађено 30 283 5,45 Слободно

0709.70 Спанаћ, новозеландски спанаћ и 
лобода,свеже или расхлађено

20 189 3,90 Слободно

0709.9001 Кукуруз шећерац 30 Слободно
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0709.9003 Маслине 30 34 Слободно

0709.9005 Артичоке, свеже или расхлађено 30 34 Слободно

ex 0710 Поврће (некувано или кувано 
у води или пари), смрзнуто

0710.21 Грашак, смрзнуто 30 34 Слободно

0710.22 Пасуљ, смрзнуто 30 34 Слободно

0710.29 Остало 30 34 Слободно

0710.40 Кукуруз шећерац, смрзнуто 30 51 дo 
175

Слободно

0710.80 Слободно
-- паприка:

0710.8001 Увезена од 1. новембра дo 
15.марта

30 Слободно

0710.8002 Увезена ван периода 1. 
новембра дo 15.марта

30 315 Слободно

0710.8003 Лук 30 Слободно
0710.8009 Oстало 30 Слободно
0710.9000 Мешавине поврћа 30 Слободно

ex0711 Поврће, привремено 
конзервисано (нпр. сумпор-
диоксидом, у сланој води, 
сумпорисаној води или другим 
растворима за конзервисање), 
али у таквом стању неподесно 
за непосредну исхрану

0711.20 Маслине 30 34 дo 
59

Слободно

0711.9003 Лук, привремено сачуван, али не 
и погодан за непосредну 
потрошњу

30 34 дo 
59

Слободно

0713 Сушено махунасто поврће у 
зрну, ољуштено или 
неољуштено или ломљено

0 0 Слободно

Глава 8 Воће за јело, укључујући 
језграсто воће; коре агрума 
или диња и лубеница

0 0 дo 40 Слободно

Глава 9 Кафа, чај, мате чај и зачини 0 0 дo 40 Слободно
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ex Глава 10 Житарице
Осим за исхрану животиња 0 0 Слободно

ex Глава 11 Производи млинске 
индустрије; слад; скроб; 
инулин; глутен од пшенице

ex 1101 Брашно од пшенице или 
наполице
Осим за исхрану животиња 0 0 Слободно

ex 1102 Брашно од житарица осим 
пшенице или наполице
Осим за исхрану животиња 0 0 Слободно

ex 1103 Прекрупа од житарица, гриз и 
пелете
Осим за исхрану животиња 0 0 Слободно

ex 1104 Житарице у зрну друкчије 
обрађене (нпр: ољуштене, 
ваљане у љуспицама, 
перлиране, обрезане или 
гњечене), осим пиринча из 
тарифног броја 1006; клице од 
житарица, целе, ваљане, у 
љуспицама или млевене
Осим за исхрану животиња 0 0 Слободно

1105 Брашно, гриз, прах, љуспице, 
грануле и пелети од кромпира

0-12 12 дo 
175

Слободно

ex 1106 Брашно, гриз и прах, од 
сушеног махунастог поврћа 
које се сврстава у тар. број 
0713, од сагоа корења или 
кртола из тарифног броја 
0714, или од производа из 
Главе 8
Осим за исхрану животиња 0 21 Слободно

1107 Слад, пржен или непржен 0 0 Слободно

1108 Скроб; инулин 0 -5 12 дo Слободно
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175

1109 Глутен од пшенице, осушен 
или неосушен

0 12 дo 
175

Слободно

ex Глава 12 Уљано семење и плодови; 
разно зрневље, семе и 
плодови; индустријско и 
лековито биље; слама и 
сточна храна (кабаста)

1201 Соја у зрну, ломљена или 
неломљена

0 0 дo 
175

Слободно

1202 Кикирики, непржен, непечен, 
у љусци, ољуштен ломљен или 
неломљен

0 0 дo 
175

Слободно

1203 Копра 0 0 дo 
175

Слободно

1204 Семе лана, укључујући 
ломљено или неломљено

0 0 дo 
175

Слободно

1205 Семе уљане репице, 
укључујући ломљено или 
неломљено

0 0 дo 
175

Слободно

1206 Семе сунцокрета, укључујући 
ломљено или неломљено

0 0 дo 
175

Слободно

1207 Остало уљано семе и плодови, 
укључујући ломљено или 
неломљено

0 0 дo 
175

Слободно

1208 Брашно и гриз од уљаног 
семења и плодова, осим од 
слачице

0 0 дo 
175

Слободно

1209 Семе, плодови и споре за сетву 0 0 дo 
175

Слободно

1210 Хмељ, свеж или сушен, 
укључујући дробљен или 
млевен или у облику пелета; 

0 0 Слободно
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лупулин

1211 Биље и делови биља 
(укључујући семење и 
плодове) свеже или сушено, 
сечено или цело, дробљено 
или млевено, врста које се 
првенствено употребљавају у 
производњи мириса, 
фармацији или за 
инсектициде, фунгициде или 
сличне сврхе

0 0 Слободно

1212 Рошчићи, морске и остале 
алге, шећерна репа и шећерна 
трска, свежи, расхлађени, 
смрзнути или сушени, 
млевени или немлевени; 
коштице и језгра из коштица 
воћа и остали биљни 
производи (укључући непржен 
корен цикорије, врсте 
Cichorium intybus sativum) 
врста која се првенствено 
употребљава за људску 
исхрану, на другом месту 
непоменути нити укључени

0 0 дo 
175

Слободно

1214 Бросква, сточна репа, 
корењаче за сточну храну, 
сено, луцерка, детелина, 
еспарзета, сточни кељ, 
вучика, грахорица и слични 
производи за сточну храну, 
укључујући и у облику пелета

0 175 Слободно

Глава 13 Шелак; гуме, смоле и остали 
биљни сокови и екстракти 

0 0 дo 25 Слободно

Глава 14 Биљни материјали за 
плетарство; биљни производи 
на другом месту непоменути 
нити обухваћени

0 0 дo 9 Слободно

ex Глава 15 Масноће и уља животињског 
и биљног порекла и производи 
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њиховог разлагања; 
прерађене јестиве масноће; 
воскови животињског и 
биљног порекла

1502 Масноће од животиња врста 
говеда, оваца или коза, осим 
оних из тар. броја 1503

0 119 Слободно

1503 Стеарин из јестиве свињске 
масти, уље из јестиве свињске 
масти, олеостеарин, олео - уље 
и уље из лоја, неемулговани, 
немешани или на други начин 
припремљени

0 119 Слободно

1505 Масноће од вуне и масне 
материје добијене од тих 
масноћа(укључујући ланолин)

0 5 Слободно

1506 Остале масти и уља 
животињског порекла и 
њихове фракције, 
пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани

0 119 Слободно

1508 Уље од кикирикија и његове 
фракције, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани

0 107 Слободно

1509 Маслиново уље и његове 
фракције, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани

0 107 Слободно

1512 Уље од семена сунцокрета, 
шафранике и памуковог 
семена и њихове фракције, 
пречишћени или 
непречишћени али хемијски 
немодификовани

0 107 Слободно

1515 Остале биљне масти и уља, 
неиспарљиви (укључујући 

0 107 Слободно
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уље јојобе) и њихове 
фракције, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани

1516 Масти и уља животињског 
или биљног порекла и њихове 
фракције, делимично или 
потпуно хидрогенизовани, 
интерестерификовани, реесте-
рификовани или 
елеидинизовани, рафинисани 
или нерафинисани, али даље 
неприпремљени

0 107 Слободно

1518 Животињске или биљне масти 
и уља и њихове фракције, 
кувани, оксидисани, 
дехидрисани, сумпорисани, 
дувани, полимеризовани 
загревањем у вакууму или у 
инертном гасу или друкчије 
хемијски модификовани, 
искључујући оне из тар. броја 
1516; мешавине и препарати 
од животињских и биљних 
масти и уља или од фракција 
различитих масти или уља из 
ове Главе, неподобни за јело, 
на другом месту непоменути 
или обухваћени

0 107 Слободно

1520 Глицерин, сиров; глицеринске 
воде и лужине

0 107 Слободно

ex Глава 17 Шећер и производи од шећера

1701 Шећер од шећерне трске или 
шећерне репе и хемијски 
чиста сахароза, у чврстом 
стању

0 Слободно

1702 Остали шећери, укључујући 
хемијски чисту лактозу, 
малтозу, гликозу и фруктозу у 
чврстом стању; шећерни 

0
Слободно
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сирупи без додатих средстава 
за ароматизацију или 
материја за бојење; вештачки 
мед, помешан или непомешан 
са природним медом; карамел

ex 1703 Меласе добијене приликом 
екстракције или рафинисања 
шећера :
Осим за исхрану животиња 0 Слободно

ex Глава 18 Какао и производи од какаа

1801 Какао у зрну, цео или ломљен, 
сиров или пржен

0 0 Слободно

1802 Љуске, коре, опне и остали 
отпаци од какаа

0 0 Слободно

1803 Какао маса, одмашћена или 
неодмашћена

0 0 Слободно

1804 Маслац, масноће и уље од 
какаа

0 0 Слободно

1805 Какао у праху, без додатог 
шећера или других материја 
за заслађивање

0 0 дo 13 Слободно

ex Глава 20 Производи од поврћа, воћа, 
укључујући језграсто воће, и 
осталих делова поврћа

ex2001 Поврће, воће, укључујући 
језграсто воће, и остали 
делови биља за јело, 
припремљени или 
конзервисани у сирћету или 
сирћетној киселини

2001.10 Краставци и корнишони 0 45 1,40 Слободно

ex2004 Остало поврће припремљено 
или конзервисано на други 
начин осим у сирћету или 
сирћетној киселини, смрзнуто, 
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осим производа из тар. броја 
2006

2004.90 Остало поврће и мешавине 
поврћа

0 237 1,59 Слободно

ex2005 Остало поврће припремљено 
или конзервисано на други 
начин осим у сирћету или 
сирћетној киселини, 
несмрзнуто, осим производа из 
тар. броја 2006

2005.10 Хомогенизовано поврће 0 185 1,59 Слободно
2005.40 Грашак (Pisum sativum) 0 32 Слободно
2005.51 Пасуљ у зрну 0 45 Слободно
2005.59 Остали 0 45 Слободно
2005.60 Шпаргле 0 38 Слободно
2005.70 Маслине 0 45 Слободно
2005.80 Кукуруз шећерац (Zea mays var. 

saccharata)
0 38 дo 

175
Слободно

ex 2005.90
2005.9909 Остало 0 Слободно

2006 Поврће, воће, језграсто воће, 
коре од воћа и остали делови 
биља, конзервисани у шећеру 
(суви, глазирани или 
кандирани)

0 26 Слободно

2007 Џемови, воћни желеи, 
мармеладе, пире од воћа или 
језграстог воћа и пасте од воћа 
или језграстог воћа добијени 
кувањем, са додатком или без 
додатка шећера или других 
средстава за заслађивање

0 26 Слободно

2008 Воће, језграсто воће и остали 
делови биља за јело, друкчије 
припремљени или 
конзервисани, са додатком 
или без додатка шећера или 
других средстава за 
заслађивање или алкохола, на 

0 32 дo 
58

Слободно
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другом месту непоменути 
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2009 Воћни сокови (укључујући 
ширу од грожђа) и сокови од 
поврћа, неферментисани и без 
додатака алкохола, са 
додатком или без додатка 
шећера или осталих средстава 
за заслађивање

20 10 дo 
22

Слободно

ex2103 Препарати за сосове и 
припремљени сосови; мешани 
зачини и мешана зачинска 
средства; брашно и гриз од 
слачице и припремљена 
слачица (сенф)

2103.10 Сос од соје 0 29 Слободно
2103.30 Брашно и гриз од слачице и 

припремљена слачица (сенф)
0 29 Слободно

ex Глава 22 Пића, алкохоли и сирће

2201 Вода, укључујући природну 
или вештачку минералну воду 
и газирану воду, без додатка 
шећера или других средстава 
за заслађивање или 
ароматизацију; лед и снег

20 23 Слободно

2209 Сирће и замене сирћета 
добијени од сирћетне киселине

18 18 Слободно

ex Глава 23 Остаци и отпаци прехрамбене 
индустрије; припремљена 
храна за животиње 

0 0 дo 
175

Слободно

Осим за исхрану животиња

Глава 24 Дуван и производи замене 
дувана 

0 15 дo 
25

Слободно

_______________
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Споразум о пољопривредним производима 

између Републике Србије и Краљевине Норвешке

Члан 1.

Обухват

Споразум о трговини пољоприведним производима између Републике 
Србије (у даљем тексту: Србија) и Краљевине Норвешке се закључује сходно  
Споразуму о слободној трговини између Србије и држава ЕФТА (у даљем 
тексту: Споразум о слободној трговини), који је потписан 17. децембра 2009. 
године, а нарочито у складу са ставом 2. члана 6. Споразума.

Члан  2.

Царинске  концесије

Србија ће одобрити царинске концесије на пољопривредне производе 
пореклом из Краљевине Норвешке као што је наведено у Анексу I. Краљевина 
Норвешка ће одобрити царинске концесије на пољопривредне производе 
пореклом из Србије као што је наведено у Анексу II.

Члан 3.

Правила о пореклу и царински поступци

1. Правила о пореклу и одредбе о сарадњи у царинским питањима
наведеним у Протоколу Б Споразума о слободној трговини примењују се на овај 
Споразум, изузев у случају из става 2. Свако позивање на „државе ЕФТА“ у том
протоколу сматра се позивањем на Краљевину Норвешку.
2. За потребе овог Споразума, чланови 3. и 4. Протокола Б Споразума о 
слободној трговини се не односе на производе обухваћене Споразумом који су 
извезени из једне у другу државу ЕФТА.

Члан 4.

Дијалог

Стране ће размотрити све проблеме који се могу појавити у међусобној 
трговини пољопривредним производима и настојаће да пронађу одговарајућа 
решења. 



- 835 -

Члан 5.

Даља либерализација

Стране се обавезују да наставе са својим напорима у циљу даље 
либерализације међусобне трговине пољопривредним производима, узимајући у 
обзир уобичајене робне токове које таква трговина има између њих, посебну 
осетљивост таквих производа и развој аграрне политике на обе стране. На 
захтев било које Стране, Стране ће се консултовати  како би постигле овај циљ, 
и то побољшањем приступа тржишту кроз смањење или укидање царина на 
пољопривредне производе и кроз проширење обухвата пољопривредних 
производа на основу овог Споразума

Члан 6.  

Споразум СТО о пољопривреди

Стране потврђују своја права и обавезе које проистичу из Споразума 
СТО о пољопривреди.

Члан 7.

Одредбе Споразума о слободној трговини

Одредбе које се односе на територијалну примену (члан 3.), централну, 
регионалну и локалну управу (члан 4.), количинска ограничења (члан 10.), 
санитарне и фитосанитарне мере (члан 12.), техничке прописе (члан 13.), 
антидампинг (члан 18.) и билатералне мере заштите (члан 21.) као и Поглавље 7  
- Решавање спорова у оквиру Споразума о слободној трговини, сходно ће се 
примењивати између Страна овог Споразума.

Члан 8.

Ступање на снагу и однос између овог Споразума и Споразума о слободној 
трговини

Овај споразум ступа на снагу, или ће се примењивати привремено, од 
истог дана кад Споразум о слободној трговини ступа на снагу или се 
привремено примењује између Србије и Краљевине Норвешке. Он остаје на 
снази све док Споразум о слободној трговини остаје на снази између њих.
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У ПОТВРДУ чега, долепотписани, овлашћени представници, потписали су овај
Споразум.

Сачињено у Женеви, 17. децембра 2009. године, у два оригинална примерка.

_____________________________ ___________________________
          За Републику Србију        За Краљевину Норвешку 
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АНЕКС I

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ

Тарифна 
ознака

Наименовање
Стопа царине и 

специфична 
царина у дин/кг

1 2 3
0103 Свиње, живе:
0103 10 00 00 - Чисте расе за приплод 0%

0204 Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто:
- Остало месо овчје, свеже или расхлађено:

0204 21 00 00 - - трупови и полутке 25%+ 20 дин/кг
0204 22 - - остали комади са костима: 25%+ 20 дин/кг
0204 23 00 00 - - без костију 25%+ 20 дин/кг
0204 30 00 00 - Трупови и полутке јагњећи, смрзнути 25%+ 20 дин/кг

- Остало месо овчје, смрзнуто:
0204 41 00 00 - - трупови и полутке 25 %+ 20 дин/кг
0204 42 - - остали комади са костима 25%+ 20 дин/кг
0204 43 - - без костију: 25%+ 20 дин/кг
0206 Други кланични производи од говеђег, свињског, 

овчјег, козјег, коњског и магарећег меса или меса од 
мула и мазги, употребљиви за јело, свежи, расхлађени 
или смрзнути:

0206 10 - Од животиња врста говеда, свежи или расхлађени 28%
02.07 Месо и јестиви отпаци од живине из тар. бр 0105, 

свежи, расхлађени или смрзнути:

- Од кокошака врсте Gallus domesticus:
0207 13 - - исечени комади и отпаци, свежи или расхлађени: 27 % + 30 дин/кг
0207 14 - - исечени комади и отпаци, смрзнути 27% + 45 дин/кг

- Од ћурки:
0207 26 - - исечени комади и отпаци, свежи или расхлађени 25 % + 28 дин/кг
0207 27 - - исечени комади и отпаци, смрзнути 25% + 45 дин/кг

- Од патака, гусака или бисерки:
0207 34 - - масне џигерице, свеже или расхлађене 10%
0207 35 - - остало, свеже или расхлађено 10% + 28 дин/кг
0207 36 - - остало, смрзнуто : 10% + 28 дин/кг
0210 Месо и јестиви месни и други кланични производи, 

сољени, у саламури, сушени или димљени; јестиво 
брашно и прах од меса или од других кланичних 
производа:
- Месо свињско:

0210 11 - - бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима 27%+ 32 дин/кг
0210 12 - - потрбушине и исечени комади од њих 27% + 24 дин/кг
0210 19 - - остало 27%+ 24 дин/кг
0210 20 - Месо, говеђе

- Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или 
других кланичних производа:

0210 99 - - остало 5% +16 дин/кг
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Тарифна 
ознака

Наименовање
Стопа царине и 

специфична 
царина у дин/кг

0406 Сир и урда:
0406 10 - Млад (незрео, неусољен, несушен или недимљен) сир, 

укључујући сир од сурутке и урда 27%+60 дин/кг
0406 20 - Сир рендани или у праху, свих врста 20%
0406 30 - Сир топљен, осим ренданог или у праху 27%+60 дин/кг

0406 40
- Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви који 

садрже плесни добијене од Penicillium roqueforti 10%
0406 90 - Сир остали 27%+60 дин/кг

- - остали:
0406  90 39 "- - - Jarlsberg 0%

0504 00 00 00
Црева, бешике и желуци од животиња (осим од риба), 
цели или у комадима, свежи, расхлађени, смрзнути, 
усољени, у саламури, сушени или димљени:

0%

0511
Производи животињског порекла непоменути нити 
обухваћени на другом месту; мртве животиње из Глава 
1 и 3, неупотребљиве за људску исхрану:

0%

0511 10 00 00 - Сперма бикова 0%

0511 99 - Смрзнути сперма,остала, укључујући и од свиња 0%
1507 Сојино уље и његове фракције, пречишћени или 

непречишћени, али хемијски немодификовани:

1507 10 Сирово уље, укључујући дегумирано (без смоле) 24%
1601 00 Кобасице и слични производи од меса, других 

кланичних производа за јело или крви; сложени 
прехрамбени производи на бази тих производа: 27 %+ 32 дин/кг

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од 
меса, других кланичних производа или крви:

1602 10 00 00 - Хомогенизовани производи 27 % + 36 дин/кг

1602 20 - Од џигерице било које животиње 27 %+ 36 дин/кг

1602 31 - од ћурки 27 % + 30 дин/кг

1602 32 - - од живине врсте Gallus domesticus 27 % + 35 дин/кг

1602 39 - - остали
- Од свиња:

1602 41 - - бутови и одресци од њих 27 % + 36 дин/кг

1602 42 - - плећке и одресци од њих 27 % + 36 дин/кг

1602 49 - - остало, укључујући мешавине 27 % + 36 дин/кг

1602 50 - Од говеда 27 % + 36 дин/кг

1602 90
- Остало, укључујући прерађевине од крви од било којих 

животиња
27 % + 36 дин/кг

1603

Екстракти и сокови од меса, риба, или љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичмењака:

1603 00 Екстракти и сокови од меса 10%
2201 Вода, укључујући природну или вештачку минералну 

воду и газирану воду, без додатка шећера или других 
средстава за заслађивање или ароматизацију; лед и 
снег:
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Тарифна 
ознака

Наименовање
Стопа царине и 

специфична 
царина у дин/кг

2201 10 - Минерална вода и газирана вода 24%
2201 90 - Остало 24%
2202 Вода, укључујући минералну воду и газирану воду са 

додатком шећера или других средстава за заслађивање 
или ароматизацију и остала безалкохолна пића, осим 
сокова од воћа или поврћа из тар. броја 2009:

2202 10 00 00

- Вода, укључујући минералну воду и газирану воду са 
додатком шећера или других средстава за заслађивање или 
ароматизацију 25%

2202 90 - Остало 27%
2208 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине мање 

од 80% vol; ракије, ликери и остала алкохолна пића

2208 60 - Водка 25%

2208 90
- Остало, укључујући aquavit (дестилована пића са укусом 

кумин семена) 25%

- - остале ракије и остала жестока алкохолна пића, у 
судовима:

- - - не преко 2 l:

- - - - остало:
- - - - - ракије (искључујући ликере):
- - - - - -  остало:

2208 90 56 00  - - - - - - - остало

ex                     
2208 90 56 00 ex AQUAVIT (дестилована пића са укусом кумин семена) 0%
2309 Препарати који се употребљавају за исхрану 

животиња:

2309 10
- Храна за псе или мачке, припремљена за продају на 

мало: 10%

2309 90 - Остало 12%

_______________
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АНЕКС II

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ НОРВЕШКЕ 

Царине на увоз пољопривредних производа из Републике Србије у 
Норвешку. Норвешка неће примењивати царинске стопе више од оних 
наведених у колони 6.

Тарифна ознака 
Норвешке Наименовање

Консолидована 
стопа, у 

процентима

Консолидована 
стопа, 

специфична

МФН примењена 
стопа

Царинска стопа 
за увоз из 

Србије

1 2 3 4 5 6
01.01.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
01.01.90 8 0 - - магарци, муле и 

мазге Слободно Слободно Слободно
01.06.11 0 0 - - примати Слободно Слободно Слободно
01.06.12 0 0 - - китови, делфини и 

морски прасићи 
(сисари реда Cetacea); 
морске краве и
дугонг (сисари реда 
Sirenia) Слободно Слободно Слободно

01.06.19 9 2 - - - - крзнене 
животиње, на другом 
месту непоменуте Слободно Слободно Слободно

01.06.19 9 9 - - - - остало Слободно Слободно Слободно
01.06.20 0 0 - Рептили 

(укључујући змије и
корњаче) Слободно Слободно Слободно

01.06.31 0 0 - - птице грабљивице Слободно Слободно Слободно
01.06.32 0 0 - - папагаји 

(укључујући обичне 
папагаје, мале 
дугорепе папагаје, 
макое и какадуе) Слободно Слободно Слободно

01.06.39 1 0 - - - голубови 0.60 Слободно Слободно
01.06.39 9 1 - - - - нојеви Слободно Слободно Слободно
01.06.39 9 9 - - - - остале Слободно Слободно Слободно
01.06.90 0 0 - Остало Слободно Слободно Слободно
02.01.10 0 0 - Трупови и полутке

344.0% 32.28 32.28
309% или 29.05 

нок/кг
02.01.20 0 1 - - "Компензовано 

четврти", или предње 
четврти, нераздвојене 
или раздвојене

344.0% 66.40 32.28
309% или 29.05 

нок/кг
02.01.20 0 2 - - Остало предње 

четврти 344.0% 66.40 66.40
309% или 59.76 

нок/кг
02.01.20 0 3 - - Остало задњих

четврти 344.0% 66.40 66.40
309% или 59.76 

нок/кг
02.01.20 0 4 - - такозване "Pistola 

cuts" 344.0% 66.40 66.40
309% или 59.76 

нок/кг
02.01.20 0 8 - - Остало 344.0% 66.40 66.40 309% или 59.76 
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Тарифна ознака 
Норвешке Наименовање

Консолидована 
стопа, у 

процентима

Консолидована 
стопа, 

специфична

МФН примењена 
стопа

Царинска стопа 
за увоз из 

Србије

нок/кг
02.02 Месо, говеђе, 

смрзнуто.
30% смањење 

царине у оквиру 
квоте. Ниво из 

2000. године. Од 
годишње СТО 
квоте за говеђе 
месо. Смрзнуто 
од 1084. тона. 

02.03.11 1 0 - - - од домаћих 
свиња 363.0% 24.64 24.64

326% или 22.18 
нок/кг

02.03.11 9 0 - - - од осталих 
свиња 363.0% 24.64 24.64

326% или 22.18 
нок/кг

02.03.12 1 1 - - - - бутови и 
комади од њих 363.0% 54.99 54.99

326% или 49.49 
нок/кг

02.03.12 1 9 - - - - плећке и 
комади од њих 363.0% 54.99 54.99

326% или 49.49 
нок/кг

02.03.12 9 0 - - - од осталих 
свиња 363.0% 54.99 54.99

326% или 49.49 
нок/кг

02.03.19 1 1 - - - - предњи делови 
и комади од њих 363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.19 1 3 - - - - бубрежњак и 
комади од њега, са 
костима 363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.19 1 6 - - - - - Без костију
363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.19 1 7 - - - - - остало
363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.19 5 5 - - - - - Без костију
363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.19 5 9 - - - - - од осталих 
свиња 363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.19 9 0 - - - од осталих 
свиња 363.0% 64.96 64.96

326% или 58.46 
нок/кг

02.03.21 1 0 - - - од домаћих 
свиња

363.0% 24.64 24.64

30% смањење 
царине у оквиру 
квоте. Ниво из 

2000. године. Од 
годишње СТО 

квоте за свињско 
месо. Смрзнуто
од 1381. тоне.

02.04.10 0 0 - Трупови и полутке 
јагњећи, свежи или 
расхлађени

429.0% 32.49 32.49

30% смањење 
царине у оквиру 
квоте. Ниво из 

2000. године. Од 
годишње СТО 

квоте за овчје и 
козје месо од

206. тона.
02.07.12 0 0 - - несечено у 

комаде, смрзнуто

290.0% 25.71 25.71

30% смањење 
царине у оквиру 
квоте. Ниво из 

2000. године. Од 
годишње СТО 
квоте за месо 

кокошака врсте 
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Тарифна ознака 
Норвешке Наименовање

Консолидована 
стопа, у 

процентима

Консолидована 
стопа, 

специфична

МФН примењена 
стопа

Царинска стопа 
за увоз из 

Србије

Gallus 
domesticus. 

Смрзнуто од
221. тоне.

02.08.90 6 0 - - жабљи батаци 363.0% 24.64 Слободно Слободно
02.10.11 0 0 - - бутови, плећке и 

исечени комади од 
њих, са костима 363.0% 60.32 60.32

326% или 54.29 
нок/кг

02.10.12 0 0 - - потрбушине и 
исечени комади од 
њих 363.0% 89.75 89.75

326% или 80.78 
нок/кг

02.10.19 0 0 - - остало
363.0% 121.12 121.12

326% или 109.01 
нок/кг

04.05.20 0 0 - Млечни намази 343.0% 25.19 25.19 22.39
04.05.90 0 0 - Остало 343.0% 25.19 25.19 22.39

04.09.00 0 0 Мед природни. 356.0% 24.47 24.47 19.58
05.04.00 0 0 Црева, бешике и 

желуци од животиња 
(осим од риба), цели 
или у комадима, 
свежи, расхлађени, 
смрзнути, усољени, у 
саламури, сушени или 
димљени. Слободно Слободно Слободно

05.06.10 0 0 - Коштана ткива и 
кости поступане 
киселином Слободно Слободно Слободно

05.06.90 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
05.11.10 0 0 - Сперма бикова Слободно Слободно Слободно
05.11.99 2 1 - - - - остали 0.36 Слободно Слободно
05.11.99 4 0 - - - - остали 0.36 Слободно Слободно
05.11.99 9 1 - - - - - сперма од 

оваца или коза Слободно Слободно Слободно
05.11.99 9 2 - - - - - сперма, осим 

оваца, коза и говеда
Слободно Слободно Слободно

05.11.99 9 3 - - - - - ембриони од 
говеда Слободно Слободно Слободно

05.11.99 9 4 - - - - - ембриони од 
оваца и коза Слободно Слободно Слободно

05.11.99 9 5 - - - - - ембриони од 
осталих животиња Слободно Слободно Слободно

05.11.99 9 8 - - - - - остало Слободно Слободно Слободно
06.01.10 0 1 - - луковице и 

гомољи за потребе 
хортикултуре 0.1% Слободно Слободно

06.01.10 0 2 - - гомољасто 
корење, корени и 
ризоми за садњу за за 
потребе хортикултуре 0.1% Слободно Слободно

06.01.10 0 9 - - остало 0.1% Слободно Слободно
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06.01.20 0 0 - Луковице, гомољи, 
гомољасто корење, 
изданци корена и 
ризоми у вегетацији 
или у цвету; биљке и 
корен цикорије 0.4% 0,01 S Слободно Слободно

06.02.10 1 0 - - - за зелене биљке 
од 15. децембра до 
30. априла 0.5% Слободно Слободно

06.02.10 9 1 - - - остало корење
0.5% Слободно Слободно

06.02.10 9 2 - - - „slips” 0.5% Слободно Слободно
06.02.20 0 0 - Саднице јестивог 

воћа, укључујући 
језграсто воће и оне у 
облику шибља или 
жбуња, калемљене 
или некалемљене 0.30 Слободно Слободно

06.02.30 9 0 - - Oстало 0.03 Слободно Слободно
06.02.90 2 0 - - „Stocks“ 1.0% Слободно Слободно
06.02.90 3 0 - - - - „Buxus, Draca-

ena, Camelia, Arau-
caria, Ilex, Laurus, 
Kalmia, Magnolia, 
Palmae, Hamamelis, 
Aucuba, Pieris, Pyra-
cantha и Stranvaesia“

1.0% Слободно Слободно
06.02.90 4 1 - - - - - дрвеће, 

шибље и жбуње, које 
није наведено 1.0% Слободно Слободно

06.02.90 4 2 - - - - - вишегодишње 
биљке 1.0% Слободно Слободно

06.02.90 5 0 - - - - - остале биљке 
отвореног простора, 
од 15 децембра до 30 
априла, такође када се 
увози у оквиру 
мешовите групе 
биљака 1.0% Слободно Слободно

06.02.90 8 0 - - - остало без 
корена 1.0% Слободно Слободно

06.03.11 1 0 - - - од 1. новембра до 
31. марта 0.60 0.60 0.60 Слободно

06.03.12 1 0 - - - дianthus 
caryophyllus од 1.
новембра до 15. маја 0.60 0.60 Слободно

06.03.12 9 0 - - - остало 249.0% 4,07 S 0.60 Слободно
06.03.13 0 0 - - орхидеје 0.60 0.60 Слободно
06.03.14 1 0 - - - од 15. децембра

до 15. марта 0.60 0.60 Слободно
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06.03.19 2 1 - - - - Anemone, 
Genista, Mimosa, 
Ranunculus и Syringa,
такође када се увозе 
у оквиру мешовитих 
букета и слично 0.60 0.60 Слободно

06.03.19 2 2 - - - - Argyranthemum 
frutescens и
Chrysanthemum 
frutescen од 1.
новембра до 30.
априла, Freesia од 1.
децембра дo 31. 
марта и Tulipa од 1. 
маја дo 31. маја, 
такође када се увозе 
у оквиру мешовитих 
букета и слично 0.60 0.60 Слободно

06.03.19 9 1 - - - - Alchemilla, 
Anthurium, Aster, 
Astilbe, Centaurea, 
Erigeron, Gerbera, 
Gladiolus, Lathyrus, 
Liatris, Physostegia, 
Protea, Scabiosa, 
Sedum, Solidago, 
Solidaster, Strelizia, 
Trachelium и Zinnia, 
такође када се увозе 
у оквиру мешовитих 
букета и слично 249.0% 4,07 S 0.60 Слободно

06.03.90 0 0 - Остало 0.60 0.60 Слободно
06.04.10 0 0 - Маховине и 

лишајеви 1.2% Слободно Слободно
06.04.91 1 0 - - - Маховине и 

папрати (Adianthum) 
и аспарагос од 1. јуна
дo 31. октобра 67.0% 1,08 S 67.0% Слободно

06.04.91 9 1 - - - - Маховине и 
папрати (Adianthum) 
и аспарагос од 1.
новембра дo 31. маја 0.12 Слободно Слободно

06.04.91 9 2 - - - - божићна дрва 0.12 Слободно Слободно
06.04.91 9 9 - - - - остало 0.12 Слободно Слободно
06.04.99 0 0 - - остало 3.9% Слободно Слободно
07.02.00 1 1 - oд 1. новембра  до 

9. маja Слободно Слободно Слободно
07.02.00 3 0 - од 1.јула do 14. 

октобра 145.0% 8.86 8.86 7.00
07.02.00 4 0 - од 15.октобра до  

15. oктобра 1.60 1.60 Слободно
07.03.10 1 9 - - - - остало 47.0% 1.09 1.09 0.89
07.03.10 2 9 - - - - остало 85.0% 2.14 2.14 1.82
07.03.20 0 0 - Бели лук 0.03 Слободно Слободно
07.04.10 3 1 - - - од 15.октобрa дo 

30. новембра 0.18 0.18 Слободно
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07.04.10 4 1 - - - од 1. децембра 
до 31. маја Слободно Слободно Слободно

07.04.20 2 0 - - од 1. јуна до 20. 
септембра 0.24 Слободно Слободно

07.04.90 1 3 - - - од 1.октобра до  
31. маја 116.0% 1.71 1.71 1.54

07.04.90 2 0 - - - од  1 јуна до 31. 
јула 184.0% 3.58 3.58 3.30

07.04.90 3 0 - - - од 1. августа до
30. септембра 0.05 Слободно Слободно

07.04.90 4 0 - - - од 1. октобра до 
31. јула 102.0% 1.86 1.86 1.70

07.04.90 5 0 - - - од 1. августа до
30. септембра 0.05 Слободно Слободно

07.04.90 6 0 - - Кинески купус 0.64 0.64 Слободно
07.04.90 9 3 - - - кељ купус од 1. 

децембра до 30. јуна 219.0% 9.16 9.16 Слободно
07.04.90 9 9 - - - остало 219.0% 9.16 0.80 Слободно
07.05.11 3 0 - - - - од 1 децембра 

до 28./29. фебруара Слободно Слободно Слободно
07.05.11 7 0 - - - - од 1 децембра 

до  28./29. фебрауара Слободно Слободно Слободно
07.05.21 1 0 - - - од 1. априла до  

30. новембра 0.24 0.24 Слободно
07.05.21 9 0 - - - од 1. децембра 

до 31. марта Слободно Слободно Слободно
07.05.29 9 0 - - - од 1. децембра 

до 31. марта 242.0% 17.40 Слободно Слободно
07.06.10 3 0 - - репа 63.0% 3.14 0.80 Слободно
07.06.90 9 9 - - остало 230.0% 7.93 0.80 Слободно
07.07.00 1 0 - - од 10. марта до 

31. октобра 120.0% 7.74 7.74 6.94
07.07.00 2 0 - - од 1. новембра до 

30. новембра 0.60 0.60 Слободно
07.07.00 3 0 - - од 1 децембра до 

9. марта Слободно Слободно Слободно
07.08.20 0 9 - - остало 50.0% 5.31 0.50 Слободно
07.08.90 0 0 - Остало махунасто 

поврће 0.12 0.12 Слободно
07.09.20 1 0 - - од 1. маја до 14.

новембра 0.08 0.08 Слободно
07.09.20 9 0 - - од 15. новембра 

до 30. априла Слободно Слободно Слободно
07.09.30 0 0 - Плави патлиџан

(јајастог облика) 0.24 0.24 Слободно
07.09.51 0 0 - - печурке рода 

Agaricus 0.30 0.30 Слободно
07.09.59 1 0 - - - Tартуфи 0.24 Слободно Слободно
07.09.59 9 0 - - - остале 0.30 0.30 Слободно
07.09.60 1 0 - - - од 1. јуна до 30.

новембра 0.24 0.24 Слободно
07.09.60 2 0 - - - од 1. децембра

до 31. маја 0.12 0.12 Слободно
07.09.60 9 0 - - остала Слободно Слободно Слободно
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07.09.70 2 0 - - од 1. октобра до 
30. априла 0.24 0.24 Слободно

07.09.90 1 0 - - маслине 0.09 0.09 Слободно
07.09.90 2 0 - - капар 0.60 0.60 Слободно
07.09.90 4 1 - - - за исхрану 

животиња 343.0% 1.78 1.78 1.60
07.09.90 5 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
07.09.90 6 0 - - - од 1. јуна до 30.

новембра 0.08 0.08 Слободно
07.09.90 7 0 - - - од 1. децембра 

до 31. маја Слободно Слободно Слободно
07.09.90 9 1 - - - тиквице 203.0% 19.28 0.80 Слободно
07.09.90 9 9 - - - остало 203.0% 19.28 0.80 Слободно
07.10.22 0 9 - - - остало 216.0% 12.07 0.50 Слободно
07.10.29 0 0 - - остало 0.24 0.24 Слободно
07.10.30 0 0 - Спанаћ, 

новозеландски спанаћ 
и лобода (баштенски 
спанаћ) 139.0% 13.94 0.80 Слободно

07.10.80 1 0 - - Aспарагус и 
артичоке 0.15 0.15 Слободно

07.10.80 4 0 - - печурке 0.60 0.60 Слободно
07.10.80 9 4 - - - броколи 219.0% 8.23 0.80 Слободно
07.10.80 9 5 - - - паприка из рода 

Capsicum или annuum 
var. annuum 219.0% 8.23 0.80 Слободно

07.11.20 1 0 - - у саламури 0.09 Слободно Слободно
07.11.20 9 0 - - остале 0.18 Слободно Слободно
07.11.90 4 0 - - Капар 0.06 Слободно Слободно
07.12.20 0 0 - Црни лук 209.0% 12.38 Слободно Слободно
07.12.31 0 0 - - печурке рода 

Agaricus 0.06 Слободно Слободно
07.12.32 0 0 - - јудино уво 

(Auricularia spp.) 0.06 Слободно Слободно
07.12.33 0 0 - - дрхталица

(Tremella spp.) 0.06 Слободно Слободно
07.12.39 0 1 - - - трифле 0.06 Слободно Слободно
07.12.39 0 9 - - - остале 0.06 Слободно Слободно
07.12.90 2 0 - - Бели лук 0.03 Слободно Слободно
07.12.90 4 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
07.12.90 9 1 - - - парадајз 209.0% 12.38 Слободно Слободно
07.12.90 9 2 - - - шаргарепа 209.0% 12.38 Слободно Слободно
07.12.90 9 9 - - - остало, 

укључујући 
мешавине поврћа 209.0% 12.38 Слободно Слободно

07.13.10 0 9 - - остали 260.0% 2.51 Слободно Слободно
07.13.20 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
07.13.31 0 0 - - пасуљ врста Vigna 

mungo Hepper или 
Vigna radiata, Wilczek

260.0% 2.51 Слободно Слободно
07.13.32 0 0 - - Мали црвени

(Adzuki) пасуљ 
(Phaseolus or Vigna 
angularis) 260.0% 2.51 Слободно Слободно
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07.13.33 0 0 - - пасуљ обичан 
укључујући бели 
пасуљ (Phaseolus 
vulgaris) 260.0% 2.51 Слободно Слободно

07.13.39 0 0 - - остали 260.0% 2.51 Слободно Слободно
07.13.40 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
07.13.50 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
07.13.90 0 0 - Остало 260.0% 2.51 Слободно Слободно
07.14.10 9 0 - - остала 0.04 Слободно Слободно
07.14.20 9 0 - - остали 0.03 Слободно Слободно
08.01.11 0 0 - - дехидриране Слободно Слободно Слободно
08.01.19 0 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
08.01.21 0 0 - - у љусци Слободно Слободно Слободно
08.01.22 0 0 - - ољуштени Слободно Слободно Слободно
08.01.31 0 0 - - у љусци Слободно Слободно Слободно
08.01.32 0 0 - - ољуштени Слободно Слободно Слободно
08.02.11 0 0 - - у љусци 0.01 Слободно Слободно
08.02.12 0 0 - - ољуштени 0.01 Слободно Слободно
08.02.21 0 0 - - у љусци 0.01 Слободно Слободно
08.02.22 0 0 - - ољуштени 0.01 Слободно Слободно
08.02.31 0 0 - - у љусци 0.05 Слободно Слободно
08.02.32 0 0 - - ољуштени 0.05 Слободно Слободно
08.02.40 0 0 - Кестење (Castanea 

spp.) 2,00 H Слободно Слободно
08.02.50 0 0 - Пистаћи 0.24 Слободно Слободно
08.02.60 0 0 - Макадамски 

орашчић 0.24 Слободно Слободно
08.02.90 1 0 - - урма 0.03 Слободно Слободно
08.02.90 9 1 - - - језгра борове 

шишарке (пиније) 0.24 Слободно Слободно
08.02.90 9 9 - - - остало 0.24 Слободно Слободно
08.03.00 0 0 Банане, укључујући 

брашнасте банане 
(„plantains”), свеже 
или суве. Слободно Слободно Слободно

08.04.10 0 0 - Урме 0.03 Слободно Слободно
08.04.20 1 0 - - свеже 0.09 Слободно Слободно
08.04.20 9 0 - - суве 0.01 Слободно Слободно
08.04.30 0 0 - Ананас Слободно Слободно Слободно
08.04.40 0 0 - Авокадо 0.04 Слободно Слободно
08.04.50 0 1 - - гуава 0.04 Слободно Слободно
08.04.50 0 2 - - манго 0.04 Слободно Слободно
08.04.50 0 3 - - мангуста 0.04 Слободно Слободно
08.05.10 9 0 - - остало 0,40 H Слободно Слободно
08.05.20 9 0 - - остало 0,40 H Слободно Слободно
08.05.40 9 0 - - остало 0,40 H Слободно Слободно
08.05.50 2 0 - - - лимун Слободно Слободно Слободно
08.05.50 3 0 - - - лимета 0,40 H Слободно Слободно
08.05.90 9 0 - - Остали 0,40 H Слободно Слободно
08.06.10 1 1 - - - стоно грожђе 0,40 H Слободно Слободно
08.06.10 1 9 - - - остало 0,40 H Слободно Слободно
08.06.10 9 1 - - - стоно грожђе 0,20 H Слободно Слободно
08.06.10 9 9 - - - остало 0,20 H Слободно Слободно
08.06.20 0 0 - Суво Слободно Слободно Слободно
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08.07.11 0 0 - - Лубенице Слободно Слободно Слободно
08.07.19 0 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
08.07.20 0 0 - Папаје (papayas) 0.12 Слободно Слободно
08.08.10 2 2 - - од 1. децембра до 

30. априла 0.03 0.03 Слободно
08.08.20 1 2 - - - од 1. децембра 

до 10 августа 0.02 0.02 Слободно
08.08.20 6 0 - - Дуња 0.09 Слободно Слободно
08.09.10 1 0 - - од 16. маја до 15.

августа 0.06 0.06 Слободно
08.09.10 9 0 - - од 16. августа до

15. маја 0.24 0.24 Слободно
08.09.30 1 0 - - - од 16. маја дo 15. 

августа 0.12 0.12 Слободно
08.09.30 2 0 - - - од 16. августа до 

15. маја 0.24 0.24 Слободно
08.09.30 3 0 - - - од 16. маја до 15.

августа 0.12 0.12 Слободно
08.09.30 9 0 - - - од 16. августа до 

15. маја 0.24 0.24 Слободно
08.09.40 1 0 - - - од 15. априла до

30. јуна 0.15 0.15 Слободно
08.09.40 2 1 - - - од 1. јула до 20.

августа 0.36 0.36 Слободно
08.09.40 4 1 - - - од 11. октобра до 

31. октобра 0.72 0.72 Слободно
08.09.40 5 1 - - - од 1. новембра 

14. априла 0.36 0.36 Слободно
08.09.40 6 0 - - Шљиве 0.18 Слободно Слободно
08.10.10 1 1 - - од 15. априла до 8.

јуна 0.18 0.18 Слободно
08.10.10 3 0 - - Од 1. новембра до 

31. марта 100.0% 13.29 0.36 Слободно
08.10.10 4 0 - - од 1. априла до 14.

априла 0.36 0.36 Слободно
08.10.20 9 1 - - - Купина 0.09 Слободно Слободно
08.10.20 9 9 - - - остало 0.09 Слободно Слободно
08.10.40 1 0 - - Бруснице Слободно Слободно Слободно
08.10.40 9 0 - - остало 0.09 Слободно Слободно
08.10.50 0 0 - Киви 0.06 Слободно Слободно
08.10.60 0 0 - „Durians“ (плод 

малајског дрвета 
Durio zibethinus) 0.06 Слободно Слободно

08.10.90 1 0 - - мочварне купине Слободно Слободно Слободно
08.10.90 9 0 - - остало 0.06 Слободно Слободно
08.11.90 0 8 - - остало 128.0% 8.59 8.59 7.54
08.12.90 1 0 - - Агруми Слободно Слободно Слободно
08.12.90 2 0 - - Кајсије и брескве Слободно Слободно Слободно
08.13.10 0 0 - Кајсије 0.12 0.12 Слободно
08.13.20 0 0 - Суве шљиве Слободно Слободно Слободно
08.13.40 0 1 - - Боровнице 188.0% 4.83 3.20 Слободно
08.13.40 0 2 - - Остало воће 188.0% 4.83 0.39 Слободно
08.13.50 1 0 - - Основни састојци 

од ораха из тар 08.02 0.02 Слободно Слободно
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Србије

08.13.50 9 1 - - - Мешавине 
искључиво од ораха 
из тар 08.01 или 
ораха из глава 08.01 и 
08.02 188.0% 4.83 0.36 Слободно

08.13.50 9 2 - - - Мешавине воћа, 
које се састоје од 
воћа из глава 0801 -
0806 188.0% 4.83 0.36 Слободно

08.13.50 9 9 - - - остале мешавине 188.0% 4.83 0.36 Слободно
08.14.00 0 0 Коре од агрума или 

диња и лубеница, 
свеже, смрзнуте, 
суве или 
привремено 
конзервисане у 
сланој води, 
сумпорисаној води 
или у другим 
растворима за 
конзервисање. Слободно Слободно Слободно

09.03.00 0 0 Мате чај 4.5% Слободно Слободно
09.04.11 0 0 - - недробљен нити 

млевен Слободно Слободно Слободно
09.04.12 0 0 - - дробљен или 

млевен Слободно Слободно Слободно
09.04.20 0 0 - Паприка рода 

Capsicum или рода 
Pimenta, сува, 
дробљена или 
млевена Слободно Слободно Слободно

09.05.00 0 0 Ванила. Слободно Слободно Слободно
09.06.11 0 0 - - Цимет 

(Cinnamomum 
zeylanicum Blume) Слободно Слободно Слободно

09.06.19 0 0 - - Остало Слободно Слободно Слободно
09.06.20 0 0 - Дробљен или 

млевен Слободно Слободно Слободно
09.07.00 0 0 Каранфилић (цели 

плодови, пупољци и 
петељке). Слободно Слободно Слободно

09.08.10 0 0 - Мушкатни орах Слободно Слободно Слободно
09.08.20 0 0 - Мацис Слободно Слободно Слободно
09.08.30 0 0 - Кардамом Слободно Слободно Слободно
09.09.10 0 0 - Семе аниса и 

бадијана 0.10 Слободно Слободно
09.09.20 0 0 - Семе коријандера 0.10 Слободно Слободно
09.09.30 0 0 - Семе кумина 0.10 Слободно Слободно
09.09.40 0 0 - Семе кима 0.10 Слободно Слободно
09.09.50 1 0 - - Морач 0.10 Слободно Слободно
09.09.50 2 0 - - Бобице клеке 0.04 Слободно Слободно
09.10.10 0 0 - Ђумбир Слободно Слободно Слободно
09.10.20 0 0 - Шафран Слободно Слободно Слободно
09.10.30 0 0 - Куркума (curcuma) 0.15 Слободно Слободно
09.10.91 0 0 - - мешавине 

дефинисане 0.15 Слободно Слободно
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Напоменом 1. под (б) 
уз ову Главу

09.10.99 2 0 - - - Кари Слободно Слободно Слободно
09.10.99 3 0 - - - рибизле, ловора, 

семена целер и 
тимијан Слободно Слободно Слободно

09.10.99 9 0 - - - остало 0.15 Слободно Слободно
10.05.10 0 0 - семенски Слободно Слободно Слободно
10.05.90 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
10.06.10 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
10.06.20 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
10.06.30 1 0 - - За људску 

исхрану 0.12 Слободно Слободно
10.06.30 9 9 - - остали 0.04 Слободно Слободно
10.06.40 1 0 - - За људску 

исхрану 0.12 Слободно Слободно
10.06.40 9 9 - - остали 0.04 Слободно Слободно
10.07.00 9 0 - Остали Слободно Слободно Слободно
10.08.10 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
10.08.20 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
10.08.30 9 0 - - остали 0.09 Слободно Слободно
11.02.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
11.02.90 0 2 - - - остало 370.0% 3.30 Слободно Слободно
11.03.13 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
11.03.19 2 0 - - - - остало Слободно Слободно Слободно
11.04.23 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
11.04.29 0 2 - - - - остало 338.0% 3.50 Слободно Слободно
11.04.29 0 4 - - - - остало 338.0% 3.50 Слободно Слободно
11.06.10 9 0 - - остало 0.06 Слободно Слободно
11.06.30 9 0 - - остало 0.04 Слободно Слободно
11.07.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
11.07.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
11.09.00 9 0 - Остало 1.5% Слободно Слободно
12.01.00 9 0 - Остала Слободно Слободно Слободно
12.02.10 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
12.02.20 9 0 - - остали Слободно Слободно Слободно
12.03.00 9 0 - остала Слободно Слободно Слободно
12.04.00 9 0 - Остало Слободно Слободно Слободно
12.05.10 9 0 -  - остало Слободно Слободно Слободно
12.05.90 9 0 -  - остало Слободно Слободно Слободно
12.06.00 9 0 - Остало Слободно Слободно Слободно
12.07.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
12.07.40 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
12.07.50 9 0 - - остало 0.08 Слободно Слободно
12.07.91 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
12.07.99 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
12.08.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
12.08.90 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
12.09.10 0 0 - Семе шећерне репе 0.72 Слободно Слободно
12.09.30 0 0 - Семе травнатог 

биља, које се 
углавном гаји због 
цвета Слободно Слободно Слободно
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Србије

12.09.91 1 0 - - - семена 
краставаца, карфиола, 
шаргарепа, црног 
лука, влашаца, 
празилука, першуна, 
Ендивија и зелене 
салате 0.18 Слободно Слободно

12.09.91 9 1 - - - - семe купуса 0.72 Слободно Слободно
12.09.91 9 9 - - - - остало 0.72 Слободно Слободно
12.09.99 0 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
12.10.10 0 0 - Хмељ недробљен 

нити млевен нити у 
облику пелета 0.08 0.08 Слободно

12.10.20 0 1 - - Хмељ, дробљен, 
млевен или у облику 
пелета 4.5% 4.5% Слободно

12.10.20 0 2 - - лупулин 4.5% 4.5% Слободно
12.11.20 0 0 - Корен гинсенга Слободно Слободно Слободно
12.11.30 0 0 - Лист коке Слободно Слободно Слободно
12.11.40 0 0 - Слама од мака Слободно Слободно Слободно
12.11.90 0 0 - Остало Слободно Слободно Слободно
12.12.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
12.12.91 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
12.12.99 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
13.01.20 0 0 - Гумирабика Слободно Слободно Слободно
13.01.90 0 0 - Остало Слободно Слободно Слободно
13.02.11 0 0 - - опијум 4.5% Слободно Слободно
15.02.00 9 0 - Остало 0.05 Слободно Слободно

15.03.00 0 0 Стеарин из јестиве 
свињске масти, уље 
из јестиве свињске 
масти, олеостеарин, 
олео - уље и уље из 
лоја, неемулговани, 
немешани или на 
други начин 
припремљени. 0.01 Слободно Слободно

15.05.00 0 0 Масноће од вуне и 
масне материје 
добијене од тих 
масноћа(укључујући
ланолин). 0.02 Слободно Слободно

15.06.00 2 1 - - Коштане масти, 
уља и кости сто и 
neat's-foot уље 0.05 Слободно Слободно

15.06.00 9 9 - - - остало 0.02 Слободно Слободно
15.07.10 9 0 - - остало 0.03 Слободно Слободно
15.08.10 9 0 - - остало 0.03 Слободно Слободно
15.09.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
15.09.90 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
15.10.00 9 0 - остало Слободно Слободно Слободно
15.11.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
15.11.90 9 9 - - - остало Слободно Слободно Слободно
15.12.11 9 0 - - - остало 0.05 Слободно Слободно
15.12.19 9 0 - - - остало 14.4% 14.4% 7.0 %
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15.12.21 9 0 - - - остало 0.05 Слободно Слободно
15.13.11 9 0 - - - остало 0.03 Слободно Слободно
15.13.21 9 0 - - - остало 0.03 Слободно Слободно
15.14.11 9 0 - - - остало 0.05 Слободно Слободно
15.14.91 9 0 - - - остало 0.05 Слободно Слободно
15.15.11 9 0 - - - остало 0.05 Слободно Слободно
15.15.21 9 0 - - - остало 0.05 Слободно Слободно
15.15.30 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
15.15.50 2 0 - - - сирова, 

непрерађена маст 0.05 Слободно Слободно
15.15.90 2 1 - - уље, од дрвећа 

уља (укључујући 
тангово и његове 
фракција) или отцица 
уље, не за потребе 
исхране Слободно Слободно Слободно

15.15.90 3 2 - - јојоба уље и 
његове фракције, не 
за потребе исхране Слободно Слободно Слободно

15.15.90 7 0 - - - сирова 
непрерађена маст 0.03 Слободно Слободно

15.16.10 2 0 - - - Издвојене у 
потпуности од риба 
или морских сисара 5.1% Слободно Слободно

15.17.90 9 8 - - - - остало 0.02 Слободно Слободно
15.18.00 2 1 - - Тангово уље и  од 

остало осталог 
шумског дрвећа; 
„oiticica“ уље Слободно Слободно Слободно

15.18.00 3 1 - - „Siccative“ уља 0.08 Слободно Слободно
15.18.00 4 1 - - Ланено уље, 

кувано 0.07 Слободно Слободно
17.01.11 9 0 - - - Остали 0.03 Слободно Слободно
17.01.12 9 0 - - - Остали 0.03 Слободно Слободно
17.01.91 9 0 - - - Остали 0.03 Слободно Слободно
17.01.99 9 1 - - - - у коцкама  или 

у праху 0.03 Слободно Слободно
17.01.99 9 5 - - - - - у  паковањима 

за малопродају која 
не  прелазе 24 kg 0.03 Слободно Слободно

17.01.99 9 9 - - - - - Остало (по 
маси у малим 
паковањима) 0.03 Слободно Слободно

17.02.11 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
17.02.19 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
17.02.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
17.02.60 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
17.02.90 9 9 - - - остало Слободно Слободно Слободно
17.03.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
17.03.90 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно

18.01.00 0 0 Какао у зрну, цео 
или ломљен, сиров 
или пржен.

Слободно Слободно Слободно
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18.02.00 0 0 Љуске, коре, опне и 
остали отпаци од 
какаoа. Слободно Слободно Слободно

20.01.90 1 0 - - - капар 0.60 0.60 Слободно
20.01.90 2 0 - - - маслине 0.30 0.30 Слободно
20.01.90 6 1 - - - - слатка паприка

(Capsicum annuum 
var. annuum) 223.0% 12.92 0.18 Слободно

20.01.90 9 9 - - - остало 223.0% 12.92 12.92 10.98
20.02.10 0 9 - - остало 151.0% 12.97 2.00 Слободно
20.03.10 0 2 - - обрађене 0.60 0.60 Слободно
20.03.10 0 8 - - остало 0.60 0.60 Слободно
20.03.20 0 0 - Трифле (тартуфи) 0.06 Слободно Слободно
20.03.90 0 1 - - обрађене 0.60 0.60 Слободно
20.03.90 0 9 - - остало 0.60 0.60 Слободно
20.04.90 9 1 - - - артичоке 288.0% 34.92 0.20 Слободно
20.05.51 0 0 - - пасуљ у зрну 606.0% 38.01 1.50 Слободно
20.05.59 0 9 - - - Остало 249.0% 15.64 1.50 Слободно
20.05.60 0 0 - Шпаргле 0.06 0.06 Слободно
20.05.70 0 0 - Маслине 0.60 0.60 Слободно
20.05.91 0 0 - - бамбусови 

изданци 288.0% 34.92 Слободно Слободно
20.05.99 0 9 - - - остало, 

укључујући мешано 
поврће 288.0% 34.92 34.92 29.68

20.06.00 1 0 - Ђумбир 102.0% 14.96 Слободно Слободно
20.08.20 0 0 - Ананас Слободно Слободно Слободно
20.08.30 9 9 - - - остало 0.18 0.18 Слободно
20.08.40 0 0 - Крушке 86.0% 8.34 0.30 Слободно
20.08.92 0 1 - - - у потпуности 

садржи воће из 
глава08.03 – 08.10 288.0% 34.92 1.00 Слободно

20.09.11 2 0 - - - - у паковањима 
тежина  3 кг и више

Слободно Слободно Слободно
20.09.11 3 0 - - - - -

концентрисани Слободно Слободно Слободно
20.09.12 2 0 - - - Остало, у 

паковањима тежина  
3 кг и више Слободно Слободно Слободно

20.09.19 2 0 - - - - у паковањима 
тежина  3 кг и више Слободно Слободно Слободно

20.09.21 0 0 - - чија Brix вредност 
не прелази 20 Слободно Слободно Слободно

20.09.29 0 0 - - Остало Слободно Слободно Слободно
20.09.31 1 0 - - - у паковањима 

која садрже 3 кг и 
више Слободно Слободно Слободно

20.09.39 1 0 - - - у паковањима 
која садрже 3 кг и 
више Слободно Слободно Слободно

20.09.41 1 0 - - - у паковањима 
која садрже 3 кг и 
више Слободно Слободно Слободно
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20.09.49 1 0 - - - у паковањима 
која садрже 3 кг и 
више Слободно Слободно Слободно

20.09.71 0 0 - - чија Brix вредност 
не прелази 20 340.0% 27.20 27.20 23.12

20.09.79 0 0 - - остало 340.0% 27.20 27.20 23.12
20.09.80 9 9 - - - остало 340.0% 27.20 27.20 23.12
20.09.90 0 9 - - остале мешавине 340.0% 27.20 27.20 23.12
22.04.10 0 1 - - алкохолне јачине  

по vol не преко 2,5%
Слободно Слободно Слободно

22.04.10 0 9 - - Остало Слободно Слободно Слободно
22.04.21 0 1 - - - алкохолне јачине  

по vol не преко 2,5%
Слободно Слободно Слободно

22.04.21 0 9 - - - остало Слободно Слободно Слободно
22.04.29 0 1 - - - алкохолне јачине  

по vol не преко 2,5%
     Слободно Слободно Слободно

22.04.29 0 9 - - - остало Слободно Слободно Слободно
22.04.30 0 2 - - - делимично 

ферментисана или са 
заустављеном 
ферментацијом на 
други начин осим 
додавањем алкохола Слободно Слободно Слободно

22.04.30 0 3 - - - остало Слободно Слободно Слободно
22.04.30 0 4 - - - делимично 

ферментисана или са 
заустављеном 
ферментацијом на 
други начин осим 
додавањем алкохола Слободно Слободно Слободно

22.04.30 0 9 - - - остало Слободно Слободно Слободно
22.06.00 0 2 - Са алкохолом 

јачина по запремини 
више од 0,5%, али не 
више од 0,7% по 
запремини Слободно Слободно Слободно

22.06.00 0 3 - Са алкохолом 
јачина по запремини 
више од 0,7%, али не 
више од 2,5% по 
запремини  Слободно Слободно Слободно

22.06.00 0 9 - остало Слободно Слободно Слободно
22.07.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.01.20 1 0 - - за исхрану 

животиња 156.0% 3.57 Слободно Слободно
23.01.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.02.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.02.40 1 0 - - од пиринча који 

није за исхрану Слободно Слободно Слободно
23.02.50 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.03.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.03.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно



- 855 -

Тарифна ознака 
Норвешке Наименовање

Консолидована 
стопа, у 

процентима

Консолидована 
стопа, 

специфична

МФН примењена 
стопа

Царинска стопа 
за увоз из 

Србије

23.03.30 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.04.00 9 0 - остало Слободно Слободно Слободно
23.05.00 9 0 - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.10 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.20 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.30 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.41 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.49 9 0 - - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.50 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.60 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.06.90 9 0 - - остало Слободно Слободно Слободно
23.07.00 9 0 - Остало Слободно Слободно Слободно
23.09.10 9 1 - - - храна за псе Слободно Слободно Слободно
23.09.10 9 2 - - - храна за мачке Слободно Слободно Слободно
23.09.90 3 0 - - - - за украсне рибе Слободно Слободно Слободно
23.09.90 5 0 - - - - храна за кућне 

љубимце Слободно Слободно Слободно
23.09.90 8 0 - - - - храна за кућне 

љубимце Слободно Слободно Слободно
24.01.10 0 0 - Дуван, неижиљен Слободно Слободно Слободно

24.01.20 0 0 - Дуван, делимично 
или потпуно ижиљен

Слободно Слободно Слободно

24.01.30 0 0 - Отпаци од дувана Слободно Слободно Слободно
24.02.10 0 1 - - Цигаре 12.75 Слободно Слободно
24.02.10 0 9 - - остало 12.75 Слободно Слободно
24.02.20 0 0 - Цигаре и 

цигарилоси, који 
садрже дуван 14.45 Слободно Слободно

24.02.90 0 0 - Остало 12.75 Слободно Слободно
24.03.10 0 0 - Дуван за пушење, 

са додатком или без 
додатка замене 
дувана у било ком 
односу 7.65 Слободно Слободно

24.03.91 0 0 - - "хомогенизовани" 
или 
"реконституисани" 
дуван 7.65 Слободно Слободно

24.03.99 1 0 - - - екстракти и 
есенције од дувана Слободно Слободно Слободно

24.03.99 9 1 - - - - дуван за 
жвакање и дуван за 
шмркање 7.65 Слободно Слободно

24.03.99 9 9 - - - - остало 7.65 Слободно Слободно

_______________
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Споразум о пољопривредним производима 

између Републике Србије и Швајцарске

Члан 1.

Обухват

1. Споразум о трговини пољоприведним производима између Републике 
Србије (у даљем тексту: Србија) и Швајцарске се закључује сходно  Споразуму 
о слободној трговини између Србије и држава ЕФТА (у даљем тексту: Споразум 
о слободној трговини), који је потписан 17. децембра 2009. године, а нарочито у 
складу са ставом 2. члана 6. Споразума.

2. Овај Споразум се такође примењује на Кнежевину Лихтенштајн све док 
је Споразум о царинској унији од 29. марта 1923. године између Швајцарске и 
Кнежевине Лихтенштајн на снази.

Члан 2.

Царинске  концесије

Србија ће одобрити царинске концесије на пољопривредне производе 
пореклом из Швајцарске као што је наведено у Анексу I. Швајцарска ће 
одобрити царинске концесије на пољопривредне производе пореклом из Србије 
као што је наведено у Анексу II. 

Члан 3.

Правила о пореклу и царински поступци

1. Правила о пореклу и одредбе о сарадњи у царинским питањима 
наведеним у Протоколу Б Споразума о слободној трговини примењују се на овај 
Споразум, изузев у случају из става 2. Свако позивање на „државе ЕФТА“ у том 
протоколу  сматра се позивањем на  Швајцарску.
2. За потребе овог Споразума, чланови 3. и 4. Протокола Б Споразума о 
слободној трговини се не односе на производе обухваћене Споразумом који су 
извезени из једне у другу државу ЕФТА.
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Члан 4.

Дијалог

Стране ће размотрити све проблеме које се могу појавити у међусобној 
трговини пољопривредним производима и настојаће да пронађу одговарајућа 
решења. 

Члан 5.

Даља либерализација

Стране се обавезују да наставе са својим напорима у циљу даље 
либерализације међусобне трговине пољопривредним производима, узимајући у 
обзир уобичајене робне токове које таква трговина има између њих,  посебну 
осетљивост таквих производа и развој аграрне политике на обе стране. На 
захтев било које Стране, Стране ће се консултовати  како би постигле овај циљ, 
и то побољшањем приступа тржишту кроз смањење или укидање царина на 
пољопривредне производе и кроз проширење обухвата пољопривредних 
производа на основу овог Споразума

Члан 6.

Споразум СТО о пољопривреди

Стране потврђују своја права и обавезе које проистичу из Споразума 
СТО о пољопривреди.

Члан 7.

Одредбе Споразума о слободној трговини

Одредбе које се односе на територијалну примену (члан 3.), централну, 
регионалну и локалну управу (члан 4.), количинска ограничења (члан 10.), 
санитарне и фитосанитарне мере (члан 12.), техничке прописе (члан 13.), 
антидампинг (члан 18.) и билатералне мере заштите (члан 21.) као и Поглавље 7 
- Решавање спорова у оквиру Споразума о слободној трговини, сходно ће се 
примењивати између Страна овог Споразума.

Члан 8.

Ступање на снагу и однос између овог Споразума и Споразума о слободној 
трговини

Овај споразум ступа на снагу, или ће се примењивати привремено, од 
истог дана кад Споразум о слободној трговини ступа на снагу или се 
привремено примењује између Србије и Швајцарске. Он остаје на снази све док 
Споразум о слободној трговини остаје на снази између њих.
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У ПОТВРДУ чега, долепотписани, овлашћени  представници, потписали  су овај 
Споразум.

Сачињено у Женеви, 17. децембра 2009. године, у два оригинална примерка.

_____________________________ ___________________________
          За Републику Србију               За Швајцарску 
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АНЕКС I

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2.

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ  

Ако се пре, или након ступања на снагу овог Споразума, примени нижа стопа на erga omnes основи, снижена царина ће заменити 
основну царину из овог Анекса од дана када се снижење примењује, или од дана ступања на снагу Споразума, ако ступи на снагу касније. 
Снижене царине ће се примењивати заокружене на прву децималу или, у случају специфичних царина, на другу децималу.

МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

0101 Коњи, магарци, муле и мазге, живи (осим за 
клање)

1 - 5% 100%

0102 Живе животиње, врсте говеда (осим за 
клање)

1% 100%

0103 Свиње, живе (осим за клање) 1% 100%

0104 Овце и козе, живе (осим за клање) 1% 100%

0201 Месо говеђе, свеже или расхлађено 30% 26 - 50 10% 10%

0202 Месо, говеђе, смрзнуто 30% 25 - 40 10% 10%

0203 Месо свињско, свеже, расхлађено или 
смрзнуто

30% 25 - 44 10% 10%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

0206 Други кланични производи од говеђег, 
свињског, овчјег, козјег, коњског и магарећег 
меса или меса од мула и мазги, 
употребљиви за јело, свежи, расхлађени 
или смрзнути:

0206 30 00 00 - Од свиња, свежи или расхлађени 30% 10%

0210 Месо и јестиви месни и други кланични 
производи, сољени, у саламури, сушени 
или димљени; јестиво брашно и прах од 
меса или од других кланичних производа:

0210 20 - Месо, говеђе 30% 30 20% 20%

0401 Млеко и павлака, неконцентровани и без 
додатог шећера или других материја за 
заслађивање

20% 8 - 10 10% 10%

0402 Млеко и павлака, концентровани или са 
садржајем додатог шећера или других 
материја за заслађивање

20% 70 10% 20%

0403 Млаћеница, кисело млеко и павлака, јогурт, 
кефир и остало ферментисано или 
закисељено млеко или павлака, 
концентровани или неконцентровани са 
садржајем додатог шећера или других 
материја за заслађивање, ароматизовани 
или са додатим воћем или какаом (осим 
оних које су обухваћене Протоколом А)

20% 10 20% 20%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

0404 Сурутка, концентрована или 
неконцентрована, са додатком шећера или 
других материја за заслађивање; производи 
који се састоје од природних састојака 
млека са додавањем или без додавања 
шећера или других материја за 
заслађивање, на другом месту непоменути 
нити обухваћени

20% 10%

0405 Маслац и остале масноће и уља добијена 
од млека; млечни намази

30% 50 - 70 10% 20%

0406 Сир и урда:

0406 90 -  сир остали:

- - остали:

0406 90 13 00 - - - Emmentaler 30% 80 100% 100%

0406 90 15 00 - - - Gruyère, Sbrinz 30% 80 100% 100%

0406 90 17 00
0406 90 18 00

0406 90 19 00

0406 90 25 00
0406 90 27 00

- - - Bergkäse, Appenzell

- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or 
and Tête de Moine

- - - Glarus herb cheese (познат као 
Schabziger) произведен од обраног млека и 
помешан са ситно млевеним зачинским 
биљем

- - - Tilsit

- - - Butterkäse

30% 80 Укупно 
150 тона 

100% 100%

0406 90 84 00 - - - Brie 30% 80 100% 100%

0409 Мед природни 30% 15 20% 100%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

0504 Црева, бешике и желуци од животиња (осим 
од риба), цели или у комадима, свежи, 
расхлађени, смрзнути, усољени, у 
саламури, сушени или димљен

3% 100%

0511 10 00 00 Производи животињског порекла 
непоменути нити обухваћени на другом 
месту; мртве животиње из Глава 1 и 3, 
неупотребљиве за људску исхрану -
Сперма бикова

3 - 5% 100%

0701 10 Семенски кромпир, свеж или расхлађен 5% 100%

0710 Поврће (некувано или кувано у води или 
пари), смрзнуто (осим оних које су 
обухваћене Протоколом А)

15 - 20% 15 -18 40% 40%

0712 20 00 00 Сушено поврће, цело, сечено у комаде или 
млевено, али даље неприпремљен, Црни 
лук

20% 40%

- Јестиве печурке, јудино уво (Auricularia 
spp.), дрхталица (Tremella spp.) и трифле:

0712 31 00 00 - - печурке рода Agaricus 20% 40%

0712 32 00 00 - - јудино уво (Auricularia spp.) 20% 40%

0712 33 00 00 - - дрхталица (Tremella spp.) 20% 20%

0712 39 00 00 - - остале 20% 40%

0712 90 -  Остало поврће; мешавине поврћа 10% 40%

0808   Јабуке, крушке и дуње, свеже 15% 10 20 33% 33% 0%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

0811 Воће, некувано или кувано у води или пари, 
смрзнуто са додатком или без додатка 
шећера или других материја за 
заслађивање:

0811 10 - Јагоде:

- - са додатком шећера или других материја 
за заслађивање:

0811 10 11 - - - са садржајем шећера преко 13% по 
маси

15% 50%

0811 10 19 - - - остале 20% 50%

0811 10 90 - - остало 20% 50%

0811 20 - Малине, купине, дудиње, логањске 
бобице, црне, беле или црвене рибизле и 
огрозди:

0811 20 11 00
0811 20 19 00

- - са додатком шећера или других материја 
за заслађивање

20% 50%

- - остало:

0811 20 31 - - - малине 20% 100%

0811 20 39 00 - - - црне рибизле 10% 50%

0811 20 51 00 - - - црвене рибизле 10% 50%

0811 20 59 11 
0811 20 59 12
0811 20 59 13
0811 20 59 19

- - - - купине 20% 100%

0811 20 59 90 - - - - дудиње 10% 50%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

0811 20 90 00 - - - остало 10% 50%

0811 90 - Остало:

0811 90 11 00
0811 90 19 00
0811 90 31 00
0811 90 39 00

- - са додатком шећера или других материја 
за заслађивање

10% 50%

- - Остали:

0811 90 50 00
0811 90 70 00

- - - воће врсте Vaccinium myrtillus 10% 50%

0811 90 75 10
0811 90 75 20
0811 90 75 90
0811 90 80 00

- - - трешње и вишње 20% 50%

0811 90 85 00   - - - тропско воће, укључујући тропско 
језграсто воће

10% 50%

0811 90 95 - - - остало:

0811 90 95 10 
0811 90 95 20

- - - кајсије и брескве 15% 50%

0811 90 95 90 - - - - остало 20% 50%

1108 Скроб; инулин:

- Скроб:

1108 12 00 00 - - кукурузни скроб 20% 20%

1301 Шелак, природне гуме, смоле, гуми - смоле 
и уљане смоле (нпр: балзами)

1% 100%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

1302   Биљни сокови и екстракти; пектинске 
материје, пектинати и пектати; агар - агар и 
остале слузи и згушњивачи, добијени од 
биљних производа, модификовани или 
немодификовани:

1302 19 - - остало (осим оних које су обухваћене 
Протоколом А)

3% 100%

1517 Маргарин; мешавине или препарати од 
масти или уља животињског или биљног 
порекла или од фракција различитих масти 
или уља из ове Главе подобни за јело, осим 
јестивих масти или уља и њихових фракција 
из тар. број 1516:

1517 90 - Остало:

- - остало:

1517 90 91 00 - - - неиспарљива (неетарска) биљна уља, 
течна, мешана

30% 20%

1517 90 99 00 - - - остало 30% 20%

1601 Кобасице и слични производи од меса, 
других кланичних производа за јело или 
крви; сложени прехрамбени производи на 
бази тих производа

30% 40 30% 30%

1602 Остали припремљени или конзервисани 
производи од меса, других кланичних 
производа или крви

30% 40 30% 30%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

2001 Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и 
остали делови биља за јело, припремљени 
или конзервисани у сирћету или сирћетној 
киселини:

2001 90 -  Остало:

2001 90 10 00 - - манго - чатни ("mango chutney") 20% 50%

2002 Парадајз, припремљен или конзервисан на 
други начин, осим са сирћетом или 
сирћетном киселином:

2002 10 - Парадајз, цео или у комадима 20% 25%

2003 Печурке и трифле (тартуфи), припремљене 
или конзервисане на други начин осим у 
сирћету или сирћетној киселини

20% 50%

2004 Остало поврће припремљено или 
конзервисано на други начин осим у 
сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, 
осим производа из тарифног броја 2006

20% 20%

2006 00 Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа 
и остали делови биља, конзервисани у 
шећеру (суви, глазирани или кандирани):

2006 00 10 00 -  Ђумбир 20% 20%

- Остало:

- - са садржајем шећера преко 13% по маси

2006 00 31 00 - - - трешње и вишње 20% 40%

2006 00 35 00 - - - тропско воће и језграсто тропско воће 20% 50%

2006 00 38 00 - - - остало 20% 40%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

- - остало:

2006 00 91 00 - - - тропско воће и језграсто тропско воће 20% 50%

2006 00 99 00 - - - остало 20% 40%

2008 Воће, језграсто воће и остали делови биља 
за јело, друкчије припремљени или 
конзервисани, са додатком или без додатка 
шећера или других средстава за 
заслађивање или алкохола, на другом 
месту непоменути нити обухваћени

20% 20%

2009 Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) 
и сокови од поврћа, неферментисани и без 
додатака алкохола, са додатком или без 
додатка шећера или осталих средстава за 
заслађивање:

- Сок од поморанџе:

2009 11 - - смрзнути:

2009 11 11 00
2009 11 19 00

- - - чија Brix вредност прелази 67 5% 100%

2009 11 91 00
2009 11 99 00

- - - чија Brix вредност не прелази 67 20% 30%

2009 12 00 00 - - несмрзнут, чија Brix вредност не прелази 
20

20% 30%

2009 19 - - остало:

2009 19 11 00
2009 19 19 00
2009 19 91 00

- - - чија Brix вредност прелази 67 5% 100%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

2009 19 98 00 - - - чија Brix вредност прелази 20 али не 
прелази 67

20% 30%

− Сок од грејпфрута (укључујући од 
помелоа):

2009 21 00 00 - - чија Brix вредност не прелази 20 20% 30%

2009 29 - - остало: 20% 30%

- Сок од осталих појединачних агрума:

2009 31 - - чија Brix вредност не прелази 20: 20% 30%

2009 39 - - остали:

2009 39 11 00
2009 39 19 00

- - - чија Brix вредност прелази 67 5% 100%

2009 39 31 00
2009 39 39 00
2009 39 51 00
2009 39 55 00
2009 39 59 00
2009 39 91 00
2009 39 95 00
2009 39 99 00

- - - чија Brix вредност прелази 20 али не 
прелази 67

20% 30%

2009 41 
2009 49

- Сок од ананаса 20% 30%

2009 50 - Сок од парадајза 20% 30%

2009 61 
2009 69

- Сок од грожђа (укључујући и ширу од 
грожђа)

20% 30%

2009 71 
2009 79

- Сок од јабука 20% 30%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

2009 80 - Сок од осталог појединачног воћа или 
поврћа

20% 30%

2009 90 - Мешавине сокова:

2009 90 11 00
2009 90 19 00
2009 90 21 00
2009 90 29 00

- - чија Brix вредност прелази 67 20% 30%

- - чија Brix вредност не прелази 67:

2009 90 31 00
2009 90 39 00

- - - мешавине сока од јабука и крушака 20% 30%

- - - остали:

- - - - чија вредност прелази € 30 за 100 kg 
нето - масе:

2009 90 41 00
2009 90 49 00

- - - - - мешавине сокова од агрума и сока од 
ананаса

20% 30%

- - - - - остали:

2009 90 51 00 - - - - - - са додатим шећером 20% 30%

2009 90 59 00 - - - - - - остали 20% 40%

2009 90 71 00
2009 90 73 00
2009 90 79 00
2009 90 92 00
2009 90 94 00
2009 90 95 00
2009 90 96 00
2009 90 97 00
2009 90 98 00

- - - - чија вредност не прелази € 30 за 100 
kg нето - масе

20% 30%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

2204 Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана 
вина; шира од грожђа осим оне из тарифног 
броја 2009

30% 33 %

2206 Остала ферментисана пића (нпр: 
јабуковача, крушковача и медовина); 
мешавине ферментисаних пића и 
мешавине ферментисаних пића и 
безалкохолних пића, на другом месту 
непоменуте нити обухваћене

30% 10%

2207 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне 
јачине 80% vol или јачи; Етил - алкохол и 
остали алкохоли, денатурисани, било које 
јачине:

2207 10 00 00 - Етил - алкохол алкохолне јачине 80% vol 
или јачи, неденатурисани

30% 30 10% 10%

2309 Препарати који се употребљавају за 
исхрану животиња

2309.10 - Храна за псе или мачке, припремљена за 
продају на мало

20% 20%

2309.90 - Остало:

2309.90 10 00 - - растворљиви производи од риба или 
морских сисара

20% 20%

2309.90 20 00 - - производи наведени у додатној 
Напомени 5. уз ову Главу

20% 20%

- - остало, укључујући предсмеше:
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

2309.90 31 00
2309.90 33 00
2309.90 35 00
2309.90 39 00
2309.90 41 00
2309.90 43 00
2309.90 49 00
2309.90 51 00
2309.90 53 00
2309.90 59 00
2309.90 70 00

- - - са садржајем скроба, гликозе, гликозног 
сирупа, малтодекстрина или 
малтодекстринског сирупа, који се 
сврставају у тар. подбројеве 1702 30 50 до 
1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 
90 55, или млечних производа

15% 20%

- - - остали:

2309 90 91 00 - - - - резанци од шећерне репе са додатком 
меласе

15% 20%

- - - - остали:

2309 90 95 00 - - - - - - са садржајем 49% или више по маси 
холин хлорида, на органској или неорганској 
основи

15% 20%

2309 90 99 00 - - - - - - остало 20% 30%

2403 Остали прерађени дуван и производи 
замене дувана; "хомогенизовани" или 
"реконституисани" дуван; екстракти и 
есенције од дувана:

- Остало:

2403 91 - - "хомогенизовани" или "реконституисани" 
дуван

30% 17%
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МФН царина (основна царина) Царинска снижења одобрена Швајцарској

Тарифна 
ознака

Наименовање Ад 
валорем 

Посебна 
дажбина 

дин/кг

Сезонска 
царина

Квота Ад
валорем

Посебна 
дажбина

Сезонска 
царина

3504 Пептони и њихови деривати;остале 
протеинске материје и њихови деривати, на 
другом месту непоменути нити 
обухваћени;прах од коже, хромно 
штављене или не: концентроване 
беланчевине  

1% 100%

_______________
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АНЕКС II

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 2.

ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ ШВАЈЦАРСКЕ  

Концесије за Републику 
Србију

Тарифна 
ознака 

Швајцарска
Наименовање

Примењена 
царина 

Швајцарскa 
CHF

Умањенa 
примењена 
царина за  

CHF

Посебна одредба

I ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ И 
ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ 
ПОРЕКЛА

01 Живе животиње
0105 Живина домаћа, жива (кокошке 

врсте Gallus domesticus, патке, 
гуске, ћурке и бисерке)

за 100 кг 
бруто

за 100 кг 
бруто

- Масе не преко 185 g:
0105.1100 - - пилићи врсте Gallus domesticus 0.00
0105.1200 - - ћурићи 0.00
0105.1900 - - остало 0.00
0106 Остале животиње, живе

- Сисари:
0106.1100 - - примати 0.00
0106.1200 - - китови, делфини и морски 

прасићи (сисари реда Cetacea); 
морске краве и дугонг (сисари 
реда Sirenia)

0.00

0106.1900 - - остало 0.00
0106.2000 - Рептили (укључујући змије и 

корњаче)
0.00

- Птице:
0106.3100 - - птице грабљивице 0.00
0106.3200 - - папагаји (укључујући обичне 

папагаје, мале дугорепе папагаје, 
макое и какадуе)

0.00

- - остале:
0106.3990 - - - остале 0.00
0106.9000 - Остало 0.00
02 Месо и јестиви отпаци од живине
0201 Месо говеђе, свеже или 

расхлађено
- Трупови и полутке:
- - остали:

0201.1091 - - - у оквирима лимитиране  
царинске квоте (Q. No. 5)

9.00

- Остали комади са костима:
- - остало:

0201.2091 - - - у оквирима лимитиране  
царинске квоте (Q. No. 5)

9.00
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Концесије за Републику 
Србију

Тарифна 
ознака 

Швајцарска
Наименовање

Примењена 
царина 

Швајцарскa 
CHF

Умањенa 
примењена 
царина за  

CHF

Посебна одредба

0210 Месо и јестиви месни и други 
кланични производи, сољени, у 
саламури, сушени или димљени; 
јестиво брашно и прах од меса или 
од других кланичних производа

- Месо свињско:
- - бутови, плећке и исечени 
комади од њих, са костима:
- - остало:
- - - остало:

0210.1991 - - - - у оквирима лимитиране  
царинске квоте (Q. No. 6)

187.00

- Месо, говеђе:
0210.2010 - - у оквирима лимитиране  

царинске квоте (Q. No. 5)
238.00

04 Млеко и павлака, неконцентровани 
и без додатог шећера или других 
материја за заслађивање

0406 Сир и урда
- Млад (незрео, неусољен, 
несушен или недимљен) сир, 
укључујући сир од сурутке и урда:

0406.1090 - - остали 0.00
- - - Caciocavallo, Canestrato 
(Pecorino Siciliano), Aostataler 
Fontina, Parmigiano Reggiano, 
Grana Padano, Pecorino (Pecorino 
Romano, Fiore Sardo, остали 
Pecorino), Provolone:

0406.9031 - - - - полутврди  сиреви 0.00
0406.9039 - - - - остали 0.00

- - - Asiago, Bitto, Brà, Fontal, 
Montasio, Saint-Paulin (Port-Salut), 
Saint Nectaire:

0406.9051 - - - - полутврди  сиреви 0.00
0406.9059 - - - - остало 0.00
0406.9060 - - - Cantal 0.00

- - - остало:
0406.9091 - - - - полутврди  сиреви 0.00
0406.9099 - - - - остало 0.00
0409 Мед природни
0409.0000 Мед природни 8.00 од багрема

19.00 остали, осим од 
багрема

05 Производи животињског порекла, 
на другом месту непоменути нити 
обухваћени
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Концесије за Републику 
Србију

Тарифна 
ознака 

Швајцарска
Наименовање

Примењена 
царина 

Швајцарскa 
CHF

Умањенa 
примењена 
царина за  

CHF

Посебна одредба

0504 Црева, бешике и желуци од 
животиња (осим од риба), цели 
или у комадима, свежи, 
расхлађени, смрзнути, усољени, у 
саламури, сушени или димљени

0504.0010 - сиришта 0.00
- желуци од других  животиња из  
глава 0101 до 0104; шкембићи

0504.0039 - - остали 0.00
0504.0090 - остали 0.00

0506 Кости и срж од рогова, сирови, 
одмашћени, просто припремљени 
(али не и сечени у облике) 
поступани са киселином или 
дежелатинисани; прах и отпаци од 
ових производа

0506.1000 - Коштана ткива и кости поступане 
киселином

0.00

0506.9000 - Остало 0.00
0511 Производи животињског порекла 

непоменути нити обухваћени на 
другом месту; мртве животиње из 
Глава 1 и 3, неупотребљиве за
људску исхрану

по јединици 
мере

по јединици 
мере

- сперма бикова:
0511.1010 - - у оквирима лимитиране  

царинске квоте (Q. No. 12)
0.00

- остали:
- - производи од риба или 
љускара, мекушаца или других 
водених бескичмењака; мртве 
животиње из Главе 3:

за 100 кг 
бруто

за 100 кг 
бруто

- - oстало:
- - - за исхрану животиња:

0511.9980 - - - остало 0.00
II БИЉНИ ПРОИЗВОДИ
06 Живо дрвеће и друге биљке; 

луковице, корење и слично; чено 
цвеће и украсно лишће

0601 Луковице, гомољи, гомољасто 
корење, корени, изданци и ризоми 
за садњу, у вегетацији или у цвету; 
биљке и корен цикорије, осим 
корења из тарифног броја 1212
- луковице, гомољи, гомољасто 
корење, изданци корена и ризоми, 
за садњу:

0601.1010 - - лале 17.00
0601.1090 - - остало 0.00
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Концесије за Републику 
Србију

Тарифна 
ознака 

Швајцарска
Наименовање

Примењена 
царина 

Швајцарскa 
CHF

Умањенa 
примењена 
царина за  

CHF

Посебна одредба

- Саднице јестивог воћа, 
укључујући језграсто воће и оне у 
облику шибља или жбуња, 
калемљене или некалемљене:

0601.2010 - - биљка и корен цикорије 1.40
0601.2020 - - саднице у саксијама и 

посудама, осим лале и цикорије 
биљака

0.00

- - остале:
0601.2091 - - - цветне биљке, са пупољцима 

или цветовима
0.00

0601.2099 - - - остале 0.00
0602 Остале живе биљке (укључујући 

њихово корење), резнице, калем -
гранчице и калеми; мицелијум 
(клијале споре печурке на зрнима 
житарица)

0602.1000 - Неужиљене резнице и калем -
гранчице, калеми

0.00

0602.3000 - Рододендрони и азалеје (горске 
руже), калемљени или 
некалемљени

0.00

- Руже, калемљене или 
некалемљене:

0602.4010 - - дивље руже 5.20
- остало:
- - саднице и споре за сетву:

0602.9012 - - - мицелијум за печурке 0.20
- - остало:

0602.9099 - - - остало 4.60
0603 Сечено цвеће и цветни пупољци 

врста подесних за букете или за 
украсне сврхе, свежи, сушени, 
бојени, бељени, импрегнисани или 
друкчије припремљени
- Свеже:
- - руже:
- - - од 1.маја до 25 октобра 25:

0603.1110 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте (Q. бр. 13)

0.00

0603.1130 - - - од 26. октобра до 30.априла 0.00
- - каранфил:
- - - од 1.маја до 25 октобра 25:

0603.1210 - - - - у оквиру лимитиране 
царинске квоте (Q. No. 13)

0.00

0603.1230 - - - од 26 октобра до 30. априла 0.00
- - орхидеје:
- - - од 1. маја до 25.октобра:

0603.1310 - - - - у оквиру лимитиране 
царинске квоте (Q. No. 13)

20.00

0603.1330 - - - од 26. октобра до 30. априла 0.00
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- - хризантеме:
- - - од 1. маја до  25.октобра:

0603.1410 - - - - у оквиру лимитиране 
царинске квоте (Q. No. 13)

20.00

0603.1430 - - - од 26. октобра до 30. априла 0.00
- - остало:
- - - од 1. маја до  25.октобра:
- - - - у оквиру лимитиране 
царинске квоте (Q. No. 13):

0603.1911 - - - - - дрвенасте биљке 20.00
0603.1919 - - - - - остало 20.00

- - - од 26. октобра до 30. априла:
0603.1930 - - - - лале 0.00

- - - - остало:
0603.1931 - - - - - дрвенасте биљке 0.00
0603.1939 - - - - - остало 0.00

- Остало:
0603.9010 - - природно сушено 0.00
0603.9090 - - остало (бељено, бојено, 

импрегнирани,итд)
0.00

0604 Лишће, гране и остали делови 
биља без цветова или цветних 
пупољака и траве, маховине и 
лишајеви подесни за букете или за 
украсне сврхе, свежи, сушени, 
бојени, бељени, импрегнисани или 
друкчије припремљени
- Маховине и лишајеви:

0604.1010 - - свеже или даље 
неприпремљено, осим сушеног  

0.00

0604.1090 - - остало 0.00
- Остало:
- - свеже:
- - - од дрвенастих биљака:

0604.9111 - - - - божићна дрво и гране 
четинара

0.00

0604.9119 - - - - остало 5.00
0604.9190 - - - остало 0.00

- - остало:
0604.9910 - - - даље неприпремљено, осим 

сушеног
0.00

0604.9990 - - - остало (бељено, бојено, 
импрегнирани, итд )

0.00

07 Поврће, корење и кртоле за јело
0701 Кромпир, свеж или расхлађен

- Семенски кромпир:
0701.1010 - - унутар лимитиране 

преференцијалне квоте (Q. No. 14)
1.40

- остали:
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0701.9010 - - унутар лимитиране царинске 
квоте (Q. No. 14)

3.00

0702 Парадајз, свежи или расхлађени
- cherry парадајз:

0702.0010 - - од 21. октобра до  30. априла 0.00
- мали  парадајз (пелат од малог 
парадајза):

0702.0020 - - од 21. октобра до  30. априла 0.00
- други парадајз од пречника од 80 
мм или више (beef tomatoes):

0702.0030 - - од 21. октобра до 30. априла 0.00
- остали:

0702.0090 - - од 21. октобра до  30. априла 0.00
0703 Црни лук, влашац, бели лук, 

празилук и остали лукови, свежи 
или расхлађени
- Црни лук и влашац:
- - лук за садњу:

0703.1011 - - - од 1.маја до  30.јуна 0.00
- - - од 1. јула до 30.априла:

0703.1013 - - - - у оквиру лимитиране 
царинске  квоте (Q. No. 15)

0.00

- - остали  лук и влашац:
- - - млади лук:

0703.1020 - - - - од 31.октобра до 31.марта 0.00
- - - - од  1.априла до 30.октобра:

0703.1021 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте (Q. No. 15)

0.00

- - - бели лук равне површине не 
већи од 35 mm:

0703.1030 - - - - од 31.октобра до 31.марта 0.00
- - - - од 1. априла до 30 октобра:

0703.1031 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте (Q. No. 15)

0.00

- - - дивљи лук:
0703.1040 - - - - од 16.маја до 29.маја 0.00

- - - - од 30.маја до 15.маја:
0703.1041 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - - други лук и пречника 70 мм 
или више:

0703.1050 - - - - од 16.маја до 29.маја 0.00
- - - - од 30.маја до 15.маја:

0703.1051 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

0.00

- - - лук мањи од 70 мм, црвени 
или бели, осим оних из: 
0703.1030/1039:

0703.1060 - - - - од 16.маја до 29.маја 0.00
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- - - - од 30.маја до 15.маја:
0703.1061 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - - остали лук:
0703.1070 - - - - од 16.маја до 29.маја 0.00

- - - - од 30.маја до 15.маја:
0703.1071 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
0.00

0703.1080 - - - влашац 0.00
0703.2000 - Бели лук 0.00

- Празилук и остало сродно 
поврће:
- - Дугорепи празилук  (са највише 
1 / 6 зеленог репа, ако је резано, 
само бело), за паковање у посуде 
малог капацитета:

0703.9010 - - - од 16.фебруара до краја 
фебруара

5.00

- - - од 1.марта до 15.фебруара:
0703.9011 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - остали празилук:
0703.9020 - - - од 16.фебруара до краја  

фебруара
5.00

- - - од 1.марта до 15. фебруара:
0703.9021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

0703.9090 - - остали 3.50
0704 Купус, карфиол, келераба, кељ и 

слично купусно јестиво поврће, 
свежи или расхлађени
- Карфиол и броколи:
- - цимоне:

0704.1010 - - - од 1. децембра до  30. априла 0.00
- - - од 1.маја до  30 новембра:

0704.1011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

- - romanesco броколи:
0704.1020 - - - од 1. децембра до 30. априла 0.00

- - - од 1.маја до 30. новембра:
0704.1021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - остало:
0704.1090 - - - од 1. децембра до  30. априла 0.00

- - - од 1.маја до  30 новембра:
0704.1091 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
0.00

- Кељ пупчар:
0704.2010 - - од 1. фебруара до 31.августа 5.00
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- - од 1.септембра до 31.јануара:
0704.2011 - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- Остало:
- - купус, црвени:

0704.9011 - - - од 16. маја до  29 маја 0.00
- - - од 30. маја до  15 маја:

0704.9018 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

- - купус бели:
0704.9020 - - - од 2. маја до 14 маја 0.00

- - - од 15. маја до 1. маја:
0704.9021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - зимски кељ купус:
0704.9030 - - - од 16. маја до  31. маја 0.00

- - - од 1. априла до  15. марта:
0704.9031 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - кељ главичар:
0704.9040 - - - од 11. маја до 24. маја 0.00

- - - од 25. маја до 10. маја:
0704.9041 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - прокељ:
0704.9050 - - - од 1.децембра до 30. априла 0.00

- - - од 1.маја 30. априла 30 
новембра:

0704.9051 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

- - кинески купус:
0704.9060 - - - од 2.марта до 9. априла 5.00

- - - од 10 априла до 1.марта:
0704.9061 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - паковано pak-choi:
0704.9063 - - - од  2.марта до  9.марта 5.00

- - - од  10 априла до 1.марта:
0704.9064 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - келераба:
0704.9070 - - - од 16. децембра до 14.марта 5.00

- - - од 15. марта до 15.децембра:
0704.9071 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - кељ:
0704.9080 - - - од 11. маја дo 24.маја 5.00

- - - од  25. маја дo 10.маја:
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0704.9081 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

0704.9090 - - остало 5.00
0705 Салата (Lactuca sativa) и цикорија 

(Cichorium spp.), свежи или 
расхлађени
- Салата:
- - салата главичаста:
- - - iceberg салата без спољних 
листова:

0705.1111 - - - - од 1.јануара до краја 
фебруара

3.50

- - - - од 1. марта до 31.децембра 
31:

0705.1118 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

3.50

- - - блитва и друге iceberg салатe:
0705.1120 - - - - од 1. јануара до краја 

фебруара
3.50

- - - - од 1. марта до 31.децембра 
31:

0705.1121 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

3.50

- - - остала:
0705.1191 - - - - од 11. децембра до краја 

фебруара
5.00

- - - - од 1. марта до 10. децембра:
0705.1198 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - остале:
- - - салата марула:

0705.1910 - - - - од  21. децембра до краја 
фебруара

5.00

- - - - од 1. марта до  20.децембра:
0705.1911 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - - која се реже и понoво листа:
- - - - са увијеним листовима:

0705.1920 - - - - - од 21.децембра до краја 
фебруара

5.00

- - - - - од   1.марта до  20. 
децембра:

0705.1921 - - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - - - црвени lollo:
0705.1930 - - - - - од 21.децембра до краја 

фебруара
5.00

- - - - - од 1.марта до 20. децембра:
0705.1931 - - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
5.00
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- - - - остали lollo:
0705.1940 - - - - - од 21.децембра до краја 

фебруара
5.00

- - - - - од   1.марта до 20. 
децембра:

0705.1941 - - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - - - остали:
0705.1950 - - - - - од 21.децембра до краја 

фебруара
5.00

- - - - - од   1.марта  до  20. 
децембра:

0705.1951 - - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - - остали:
0705.1990 - - - - од 21.децембра до 14. 

фебруара
5.00

- - - - од 15. фебруара до 20. 
децембра:

0705.1991 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

5.00

- Цикорија:
- - широколисна цикорија 
(Cichorium intybus var. foliosum:

0705.2110 - - - од 21. маја  до 30. септембра 3.50
- - - од 1.октобра  до 20. маја:

0705.2111 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

3.50

0706 Шаргарепа, бросква или репа 
угарњача (бела репа), цвекла, 
целер корењаш, ротквице и 
слично јестиво коренасто поврће, 
свеже или расхлађено
- шаргарепа и репа:
- - мрква:
- - - у везицама:

0706.1010 - - - - од11.маја до 24. маја 2.00
- - - - од 25.маја до 10. маја:

0706.1011 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

2.00

- - - остале:
0706.1020 - - - - од 11.маја до 24. маја 2.00

- - - - од 25.маја до 10. маја:
0706.1021 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
2.00

- - репа:
0706.1030 - - - од 16. јануара до 31. јануара 2.00

- - - од 1. фебруара до 15. јануара: 
0706.1031 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
2.00
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- Остало:
- - цвекла за салату:

0706.9011 - - - од 16. до 29 . јуна 2.00
- - - од 30. јуна до 15. јуна:

0706.9018 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

2.00

- - корен:
0706.9021 - - - од 16. маја  до 14. септембра 3.50

- - - од 15. септембра до 15. маја:
0706.9028 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
3.50

- - целер-корен:
- - - корен целера за супу  (са 
листовима, корена пречника мање 
од 7 цм):

0706.9030 - - - - од 1.јануара  до 14 .јануара 5.00
- - - - од 15.јануара до 31. 
децембра:

0706.9031 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - - остали:
0706.9040 - - - - од 16. до 29 . јуна 5.00

- - - - од 30. јуна до 15 . јуна:
0706.9041 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - ротквице (осим коњске 
ротквице):

0706.9050 - - - од 16. јануара до краја 
фебруара 

5.00

- - - од 1. марта до 15. јануара 
0706.9051 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - мале ротквице:
0706.9060 - - - од 11. јануара до 9. фебруара 5.00

- - - од 10. фебруара 10. јануара:
0706.9061 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

0706.9090 - - остали 5.00
0707 Краставци и корнишони, свежи или 

расхлађени
- Краставци:
- - краставци за салату:

0707.0010 - - - од 21. oктобра 14. априла 5.00
- - - од  15. априла 20. октобра:

0707.0011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - Краставци врсте Nostrani или 
Slicer:

0707.0020 - - - од 21. oктобра 14. априла 5.00
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- - - од 15. априла 20. октобра:
0707.0021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - краставац, дужине преко 6 цм, 
али не прелази 12 цм:

0707.0030 - - - од  21. oктобра 14. априла 5.00
- - - од  15. априла 20. октобра:

0707.0031 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - остали крастваци:
0707.0040 - - - од 21. oктобра 14. априла 5.00

- - - од 15. априла 20. октобра:
0707.0041 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

0707.0050 - краставчићи (корнишони) 3.50
0708 Махунасто поврће, у махунама или 

зрну, свеже или расхлађено
- грашак (Pisum sativum):
- - слатки грашак  (mange-tout):

0708.1010 - - - од 16. августа до 19. маја 0.00
- - - од  20. маја до 15. августа:

0708.1011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - остали:
0708.1020 - - - од  16. августа до 19. маја 0.00

- - - од  20. маја до 15. августа:
0708.1021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- Пасуљ и боранија (Vigna spp., 
Phaseolus spp.):

0708.2010 - - пасуљ који је ољуштен      0.00
- - „piattoni“ или „coco beans“:

0708.2021 - - - од 16. новембра до 14. јуна 0.00

- - - од  15. јуна до 15. новембра:
0708.2028 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
0.00

- - шпаргле боранија или дуги 
пасуљ:

0708.2031 - - - од  16. новембра до 14. јуна 0.00
- - - од  15. јуна до 15. новембра:

0708.2038 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

- - боранија (екстра фино, најмање 
500/кг):

0708.2041 - - - од 16. новембра до 14. јуна 0.00
- - - од 15. јуна до 15. новембра:

0708.2048 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

- - oстало:
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0708.2091 - - - од  16. новембра до 14. јуна 0.00
- - - од  15. јуна до 15. новембра:

0708.2098 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

- Остало махунасто поврће:
- - oстало:
- - - за људску употребу:

0708.9080 - - - - од 1.новембра до 31. маја 0.00
- - - - од 1.јуна  до 31. октобра:

0708.9081 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 15))

5.00

0708.9090 - - - остало 0.00
0709 Остало махунасто поврће свеже 

или расхлађено
- Шпаргле:
- - зелена шпаргла:

0709.2010 - - - од 16.јуна  до 30. априла 0.00
- - - од 1. маја  до 15. јуна:

0709.2011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

0.00

0709.2090 - - oстало 2.50
- плави патлиџан (јајастог облика):

0709.3010 - - од 16. октобра  до 31. маја 0.00
- - од 1. јуна до 15.октобра :

0709.3011 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- Целер, осим целера корењаша:
- - зелени целер:

0709.4010 - - - од 1. јануара до 30. априла  5.00
- - - од 1. маја до 31. децембра:

0709.4011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - целер ребраш:
0709.4020 - - - од 1. јануара до 30. априла  5.00

- - - од 1. маја до 31. децембра:
0709.4021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 15)
5.00

- - oстало:
0709.4090 - - - од 1.јануара  до 14 .јануара 5.00

- - - од 15.јануара  до 31. 
децембра:

0709.4091 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- Печурке и трифле (тартуфи):
0709.5100 - - печурке рода Agaricus 0.00
0709.5900 - - oстале 0.00

- Паприке из рода Capsicum или из 
рода Pimenta:
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- - слатка паприка:
0709.6011 - - - од 1. новембра  до 31.марта 0.00
0709.6012 - - - од 1. априла до 31. октобра 5.00
0709.6090 - - остала 0.00

- Спанаћ, новозеландски спанаћ и 
лобода:

- - спанаћ, новозеландски спанаћ:
0709.7010 - - - од 16. децембра до 14. 

фебруара
5.00

- - - од 15. фебруара до 15. 
децембра:

0709.7011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

0709.7090 - - остали 3.50
- Остало:
- - артичоке:
- - морач:
- - рабарбара:
- - баштенски першун:

0709.9040 - - - од 1. јануара  до 14. марта 5.00
- - - од 15.марта  до 31.децембра:

0709.9041 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - тиквице (укључујући  цветне 
тиквице):

0709.9050 - - - од 31. октобра  до 19. априла 5.00
- - - од 20. априла  до 30. октобра:

0709.9051 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - швајцарска блитва, спанаћ и 
репа:
- - „lamb's“ салата или салата од 
кукуруза:

0709.9080 - - салата поточница и маслачак 3.50
- - артичоке:

0709.9083 - - - од 1.новембра  до 31. маја 0.00
- - - од 1.јуна   до 31. октобра:

0709.9084 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 15)

5.00

- - остало:
0709.9099 - - - остало 3.50
0711 Поврће, привремено конзервисано 

(нпр. сумпор-диоксидом, у сланој 
води, сумпорисаној води или 
другим растворима за 
конзервисање), али у таквом 
стању неподесно за непосредну 
исхрану

0711.2000 - Маслине 0.00
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0711.4000 - Краставци и корнишони 0.00
- Јестиве печурке и трифле:

0711.5100 - - печурке рода Agaricus 0.00
0711.5900 - - остале 0.00

- Остало поврће; мешавине 
поврћа:

0711.9010 - - кукуруз шећерац 0.00
0711.9020 - - капар 0.00
0711.9090 - - остало 0.00 паприке рода 

Capsicum или 
Pimenta

0712 Сушено поврће, цело, сечено у 
комаде или млевено, али даље 
неприпремљено

0712.2000 - Црни лук 0.00
- Јестиве печурке, јудино уво 
(Auricularia spp.), дрхталица 
(Tremella spp.) и трифле:

0712.3100 - - печурке рода Agaricus 0.00
0712.3200 - - јудино уво (Auricularia spp.) 0.00
0712.3300 - - дрхталица (Tremella spp.) 0.00
0712.3900 - - остале 0.00

- Остало поврће; мешавине 
поврћа:
- - кромпир, укључујући сечен у 
комаде или на режњеве, али даље 
неприпремљен:

0712.9021 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 14)

10.00

0712.9070 - - кукуруз шећерац за исхрану 
животиња

15.00

- - остали:
0712.9081 - - - у паковањима већим од 5 

килограма
0.00 бели лук и парадајз 

не улазе у 
мешавину

0712.9089 - - - остало 0.00 бели лук и парадајз 
не улазе у 
мешавину

0713 Сушено махунасто поврће у зрну, 
ољуштено или неољуштено или 
ломљено
- Грашак (Pisum sativum):
- - цео, необрађен:

0713.1019 - - - остали 0.00
- - остало:

0713.1099 - - - остало 0.00

- Сланутак, (наут):
- - цео, необрађен:

0713.2019 - - - остали 0.00
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- - остало:
0713.2099 - - - остало 0.00

- Пасуљ и боранија (Vigna spp., 
Phaseolus spp.):
- - пасуљ врста Vigna mungo 
Hepper или Vigna radiata, Wilczek:

- - - цео, необрађен:
0713.3119 - - - - остали 0.00

- - - остало:
0713.3199 - - - - остало 0.00

- - пасуљ ситни црвени (Adzuki) 
пасуљ (Phaseolus или Vigna 
angularis):
- - - цео, необрађен:

0713.3219 - - - - остали 0.00
- - - остало:

0713.3299 - - - - остало 0.00
- - пасуљ обичан и боранија 
(Phaseolus vulgaris):

- - - цео, необрађен:
0713.3319 - - - - остали 0.00

- - - остало:
0713.3399 - - - - остало 0.00

- - остало:
- - - цео, необрађен:

0713.3919 - - - - остали 0.00
- - - остало:

0713.3999 - - - - остало 0.00
- Сочиво:
- - цео, необрађен:

0713.4019 - - - остало 0.00
- - остало:

0713.4099 - - - остало 0.00
- Боб (Vicia faba var major) и 
коњски боб (Vicia faba var equina, 
Vicia faba var minor):
- - цео, необрађен:
- - - за семе:

0713.5015 - - - - боб (Vicia faba var major) 0.00
0713.5018 - - - - остали 0.00
0713.5019 - - - остало 0.00

- - остало:
0713.5099 - - - остало 0.00

- остало:
- - цео, необрађен:

0713.9019 - - - остало 0.00
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- - остало:
0713.9099 - - - остало 0.00
0714 Маниока, арорут, салеп, 

топинамбур, слатки кромпир и 
слично корење и кртоле с високим 
садржајем скроба или инулина, 
свежи, расхлађени, смрзнути или 
сушени, цели, сечени или у облику 
пелета; срж од саго дрвета
- Маниока (cassava):

0714.1090 - - остала 0.00
- Слатки кромпир:

0714.2090 - - остали 0.00
- остали:

0714.9090 - - Остало 0.00
08 Воће за јело, укључујући језграсто 

воће; коре агрума или диња и 
лубеница

0801 Кокосов орах, бразилски орах и 
акажу орах, свежи или суви, 
ољуштени или неољуштени
- Кокосов орах:

0801.1100 - - осушен 0.00
0801.1900 - - остали 0.00

- Бразилски орах:
0801.2100 - - у љусци 0.00
0801.2200 - - без љуске 0.00

- Акажу орах:
0801.3100 - - у љусци 0.00
0801.3200 - - без љуске 0.00
0802 Остало језграсто воће у љусци, 

свеже или суво, ољуштено или 
неољуштено
- Бадеми:

0802.1100 - - у љусци 0.00
0802.1200 - - без љуске 0.00

- Лешници (Corylus spp.):
- у љусци:
- - без љуске:

0802.3190 - - - остали 0.00
- - без љуске:

0802.3290 - - - остало 0.00
0802.4000 - Кестење (Castanea spp.) 0.00
0802.5000 - Пистаћи 0.00
0802.6000 - Макадамски орашчић 0.00

- Остало:
0802.9020 - - тропског воће и тропски ораси 0.00
0802.9090 - - остало 0.00
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0804 Урме, смокве, ананас, авокадо, 
гуава, манго и мангуста, свежи или 
суви

0804.1000 - Урме 0.00
- Смокве:

0804.2010 - - свеже 0.00
0804.2020 - - суве 0.00
0804.3000 - Ананас 0.00
0804.4000 - Авокадо 0.00
0804.5000 - Гуава, манго и мангуста 0.00
0805 Агруми, свежи или суви
0805.1000 - Поморанџе 0.00
0805.2000 - Мандарине (укључујући 

тангерске и сатсумас), 
клементине, вилкинг и сличних  
агрума

0.00

0805.4000 - Грејпфрут, укључујући помело 
(pomelos)

0.00

0805.5000 - Лимун (Citrus limon, Citrus 
limonum) и лимета (Citrus 
aurantifolia, Citrus Latifolia)

0.00

0805.9000 - Остали 0.00
0806 Грожђе, свеже или суво

- Свеже:
0806.2000 - Суво 0.00
0807 Диње, лубенице и папаје, свеже

- Диње и лубенице:
0807.1100 - - лубенице 0.00
0807.1900 - - остало 0.00
0807.2000 - Папаје 0.00
0808 Јабуке, крушке и дуње, свеже

- Јабуке:
- - јабуке за јабуковачу:

0808.1011 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 20)

0.00

- - остале јабуке:
- - - у отвореном паковању:

0808.1021 - - - - од 15. јуна до 14. јула 0.00
- - - - од 15. јула до 14. јуна:

0808.1022 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 17)

0.00

- - - у отвореном паковању:
0808.1031 - - - - од 15. јуна до 14. јула 2.50

- - - - од 15. јула до 14. јуна:
0808.1032 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 17)
2.50

- Крушке и дуње:



- 891 -

Концесије за Републику 
Србију

Тарифна 
ознака 

Швајцарска
Наименовање

Примењена 
царина 

Швајцарскa 
CHF

Умањенa 
примењена 
царина за  

CHF

Посебна одредба

- - крушке за крушковачу, 
неупаковане:

0808.2011 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 20)

0.00

- - остале крушке и дуње:
- - - у отвореном паковању:

0808.2021 - - - - од 1. априла  до 30. јуна 0.00
- - - - од 1. јула   до 31. марта:

0808.2022 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 17)

0.00

- - - у осталим паковањима:
0808.2031 - - - - од 1. априла до 30. јуна 2.50

- - - - од 1. јула  до 31. марта:
0808.2032 - - - - - унутар лимитиране 

царинске квоте  (Q. No. 17)
2.50

0809 Кајсије, трешње и вишње, брескве 
(укључујући нектарине), шљиве и 
дивље шљиве, свеже
- Кајсије:
- - у отвореном паковању:

0809.1011 - - - од 1. септембра до 30. јуна 0.00
- - - од 1. јула до 31. августа:

0809.1018 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 18)

0.00

- - у осталим паковањима:
0809.1091 - - - од 1. септембра до 30. јуна 0.00

- - - од 1. јула до 31. августа:
0809.1098 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 18)
0.00

- Трешње и вишње:
0809.2010 - - од 1. септембра до 19. маја 0.00

- - од 20. маја дo 31. августа:
0809.2011 - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 18)
0.00

- Брескве, укључујући нектарине:
- Шљиве и дивље шљиве:
- - у отвореном паковању:
- - - шљиве:

0809.4012 - - - - од 1. октобра до 30. јуна 0.00
- - - - од 1. јула до 30. септембра:

0809.4013 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 18)

0.00

0809.4015 - - - дивље шљиве 0.00
- - у осталим паковањима:
- - - шљиве:

0809.4092 - - - - од 1. октобра до 30. јуна 0.00
- - - - од 1. јула до 30. септембра:

0809.4093 - - - - - унутар лимитиране 
царинске квоте  (Q. No. 18)

0.00
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0809.4095 - - - трњине 0.00
0810 Остало воће, свеже

- Јагоде:
0810.1010 - - од 1. септембра до 14.маја 0.00

- - од 15. маја до 31. августа:
0810.1011 - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 19)
0.00

- Малине, купине, дудиње и 
логањске бобице:
- - малине:

0810.2010 - - - од 15. септембра до 31. маја 0.00
- - - од 1. јуна до 14. септембра:

0810.2011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 19)

0.00

- - купина:
0810.2020 - - - од 1. новемба до 30. јуна 0.00

- - - од 1. јула до 31. октобра:
0810.2021 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 19)
0.00

0810.2030 - - дудиње и логањске бобице 0.00
0810.4000 - Бруснице, боровнице и остало 

воће рода Vaccinium
0.00

0810.5000 - Киви 0.00
0810.6000 - Durians“ (плод малајског дрвета 

Durio zibethinus)
0.00

- Остало:
0810.9092 - - тропско воће и тропски ораси 0.00

- - црне, беле или црвене рибизле:
0810.9093 - - - од  16. септембра до 14. јуна 0.00

- - - од 15. јуна до  15. септембра:
0810.9094 - - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 19)
0.00

0810.9096 - - огрозд 0.00
0810.9099 - - остало 0.00
0811 Воће, некувано или кувано у води 

или пари, смрзнуто са додатком 
или без додатка шећера или 
других материја за заслађивање

0811.1000 - Јагоде 15.50 за индустријску 
употребу без 
додатака шећера и 
осталих материјала 
за заслађивање

- Малине, купине, дудиње, 
логањске бобице, црне, беле или 
црвене рибизле и огрозди:

0811.2010 - - малине са додатком шећера 
или других материја за 
заслађивање

26.00
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0811.2090 - - остало 0.00 малине за 
индустријску 
употребу, без 
додатака шећера и 
осталих материјала 
за заслађивање

15.50 остало воће осим 
малина за 
индустријску 
употребу, без 
додатака шећера и 
осталих материјала 
за заслађивање

- Остало:
0811.9010 - - боровнице 0.00

- - тропско воће и тропски ораси:
0811.9021 - - - карамбола 0.00
0811.9029 - - - остало 0.00
0811.9090 - - oстало 0.00
0812 Воће, привремено конзервисано 

(нпр. сумпор-диоксидом, у сланој 
води, у сумпорисаној води или у 
другим растворима за 
конзервисање), али у таквом 
стању неподесно за непосредну 
исхрану
- Остало:

0812.9010 - - тропско воће, укључујући 
тропско језграсто воће

0.00

0812.9080 - - остало 6.50 јагода
3.50 осим јагода 

0813 Воће, суво, осим оног које се 
сврстава у тар. бр. 0801 до 0806; 
мешавине језграстог или сувог 
воћа из ове Главе

0813.1000 - Кајсије 0.00
- Шљиве:

0813.2010 - - целе 0.00
0813.2090 - - остале 0.00
0813.3000 - Јабуке 29.00

- Остало воће:
- - крушке:

0813.4011 - - - целе 7.60
0813.4019 - - - остале 0.00

- - остало:
- - - остало воће без коштица, 
цело:

0813.4089 - - - - остало 0.00
- Мешавине језграстог или сувог 
воћа из ове Главе:
- - од воћа из глава 0801 или 0802:
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- - - који садрже по маси више од 
50% од бадема и / или ораха:

0813.5019 - - - - остало 1.00
- - - остало:

0813.5029 - - - - остало 1.00
0814 Коре од агрума или диња и 

лубеница, свеже, смрзнуте, суве 
или привремено конзервисане у 
сланој води, сумпорисаној води 
или у другим растворима за 
конзервисање

0814.0000 Коре од агрума или диња и 
лубеница, свеже, смрзнуте, суве 
или привремено конзервисане у 
сланој води, сумпорисаној води 
или у другим растворима за 
конзервисање

0.00

09 Кафа, чај, мате чај и зачини
0901 Кафа, пржена или непржена или 

без кофеина; љуспице и опне од 
кафе; замене кафе које садрже 
кафу у било ком проценту
- Остало:
- - љуспице и опне од кафе:

0901.9011 - - - за животињску исхрану 0.00
0904 Бибер рода Piper; сува, дробљена 

или млевена паприка рода 
Capsicum или рода Pimenta
- Бибер:

0904.1100 - - недробљен нити млевен 0.00
0904.1200 - - дробљен или млевен 0.00

- Паприка рода Capsicum или рода 
Pimenta, сува, дробљена или 
млевена:

0904.2010 - - необрађена 0.00
0904.2090 - - остала 0.00
0905 Ванила
0905.0000 Ванила 0.00
0906 Цимет и цвет од циметовог дрвета

- Недробљен или немлевен:
0906.1100 - - Цимет (Cinnamomum zeylanicum 

Blume)
0.00

0906.1900 - - остало 0.00
0906.2000 - Дробљен или млевен 0.00
0907 Каранфилић (цели плодови, 

пупољци и петељке)
0907.0000 Каранфилић (цели плодови, 

пупољци и петељке)
0.00

0908 Мушкатни орах, мацис и кардамом
- орашчић:
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0908.1010 - - недробљени 0.00
0908.1090 - - остали 0.00

- Мацис:
0908.2010 - - недробљени 0.00
0908.2090 - - остали 0.00

- Кардамом:
0908.3010 - - недробљени 0.00
0908.3090 - - остали 0.00
0909 Семе аниса, бадијана, коморача, 

коријандера, кумина или кима; 
бобице клеке

0909.1000 - Семе аниса и бадијана 0.00
0909.2000 - Семе коријандера 0.00
0909.3000 - Семе кумина 0.00
0909.4000 - Семе кима 0.00
0909.5000 - Семе коморача; бобице клеке 0.00
0910 Ђумбир, шафран, куркума, 

мајчина душица, лорбер у листу, 
кари и остали зачини

0910.1000 - Ђумбир 0.00
0910.2000 - Шафран 0.00
0910.3000 - Куркума 0.00

- Остали зачини:
0910.9100 - - мешавине дефинисане 

Напоменом 1. (б) уз ову Главу
0.00

0910.9900 - - остало 0.00
10 Житарице
1001 Пшеница и наполица

- Остала:
- - остала:

1001.9080 - - - остала 0.00
1002 Раж
1002.0080 - - остала 0.00
1003 Јечам

- Остали:
1003.0090 - - остали 0.00
1004 Овас

- Остали:
1004.0090 - - остали 0.00
1005 Кукуруз

- Остало:
- - остали:

1005.9090 - - - остали 0.00
1006 Пиринач

- Пиринач у љусци (арпа или 
сиров):

1006.1090 - - остали 0.00
- ољуштен (brown) пиринач:
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1006.2090 - - остало 0.00
- Полуобрађен или обрађен 
пиринач, полиран или неполиран, 
глазиран или неглазиран:

1006.3090 - - остало 0.00
- необрађен:

1006.4090 - - остало 0.00
1008 Хељда, просо, семе за птице; 

остале житарице
- Хељда:
- - остало:

1008.1090 - - - остало 0.00
- просо:
- - остало:

1008.2090 - - - остало 0.00
- Семе за птице:
- - oстало:

1008.3090 - - - oстало 0.00
- остале житарице:
- - тритикале:
- - - остало:

1008.9038 - - - - остало 0.00
- - остале:
- - - oстало:
- - - - - oстало:

1008.9052 - - - - - - дивљи пиринач (Zizania 
aquatica)

0.00

1008.9099 - - - - остало 0.00
11 Производи млинске ндустрије; 

слад; скроб; инулин; глутен од 
пшенице

1101 Брашно од пшенице или наполице
1101.0090 - oстало 0.00
1102 Брашно од житарица осим 

пшенице или наполице
- Брашно ражано:

1102.1090 - - oстало 0.00
- Брашно кукурузно:

1102.2090 - - остало 0.00
- Остало:
- - тритикале брашно:

1102.9018 - - - остало 0.00
- - брашно пиринчано:
- - остало:

1102.9069 - - - остало 0.00
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1106 Брашно, гриз и прах, од сушеног 
махунастог поврћа које се 
сврстава у тар. број 0713, од сагоа 
корења или кртола из тарифног 
броја 0714, или од производа из 
Главе 8
- Од сагоа или од корења или 
кртола из тарифног броја 0714:

1106.2090 - - остали 0.00
- Од производа из Главе 8:

1106.3090 - - oстало 0.00
1108 Скроб; инулин

- Скроб:
- - пшенични скроб:

1108.1190 - - - остало 0.00
- - кукурузни скроб:

1108.1290 - - - oстало 0.00
- - скроб од кромпира:

1108.1390 - - - oстало 0.00
- - маниока (cassava) скроб:

1108.1490 - - - oстало 0.00
- - остали скроб:
- - - скроб од пиринча:

1108.1919 - - - - остало 0.00
- - - остало:

1108.1999 - - - - остало 0.00
- инулин:

1108.2090 - - остало 0.00
12 Уљано семење и плодови; разно 

зрневље, семе и плодови; 
индустријско и лековито биље; 
слама и сточна храна (кабаста)

1202 Кикирики, непржен, непечен, у 
љусци, ољуштен ломљен или 
неломљен
- У љусци:
- - остали:

1202.1091 - - - за људску исхрану 0.00
1202.1099 - - - остали 0.00

- Ољуштен, укључујући ломљена 
или неломљена:
- - остали:

1202.2091 - - - за људску исхрану 0.00
1202.2099 - - - остали 0.00
1204 Семе лана, укључујући ломљено 

или неломљено
- Остало:

1204.0091 - - за техничку употребу 0.00
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1208 Брашно и гриз од уљаног семења 
и плодова, осим од слачице

- Од соје:
1208.1090 - - oстало 0.00

- oстало:
1208.9090 - - oстало 0.00
1209 Семе, плодови и споре за сетву

- Семе шећерне репе:
1209.1090 - - oстало 0.00

- Семе крмног биља:
1209.2100 - - семе луцерке (Alfalfa) 0.00
1209.2200 - - семе детелине (Trifolium spp.) 0.00
1209.2300 - - семе „fescue“ 0.00
1209.2400 - - семе Кентаки, плаве траве (Poa 

pratensis L.)
0.00

1209.2500 - - семе љуља (Lolium multiflorum 
Lam., Lolium perenne L.)

0.00

- - остало:
- - - семе „vetches“ или „lupines“:

1209.2919 - - - - остали 0.00
1209.2960 - - - семе Тимотијеве траве 0.00
1209.2980 - - - остало 0.00

1209.2990 - - - остало 0.00
1209.3000 - Семе травнатог биља, које се 

углавном гаји због цвета
0.00

- Остало:
1209.9100 - - семе поврћа 0.00

- - остало:
- - - остало:

1209.9999 - - - - остало 0.00
1210 Хмељ, свеж или сушен, 

укључујући дробљен или млевен 
или у облику пелета; лупулин

1210.1000 - Хмељ недробљен нити млевен 
нити у облику пелета

0.00

1210.2000 - хмељ, дробљен, млевен или у 
облику пелета са већим садржајем 
лупулина; лупулин

0.00

1211 Биље и делови биља (укључујући 
семење и плодове) свеже или 
сушено, сечено или цело, 
дробљено или млевено, врста које 
се првенствено употребљавају у 
производњи мириса, фармацији 
или за инсектициде, фунгициде 
или сличне сврхе

1211.2000 - Корен гинсенга 0.00
1211.3000 - Лист коке 0.00
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1211.4000 - Слама од мака 0.00
1211.9000 - Остало 0.00
1212 Рошчићи, морске и остале алге, 

шећерна репа и шећерна трска, 
свежи, расхлађени, смрзнути или 
сушени, млевени или немлевени; 
коштице и језгра из коштица воћа 
и остали биљни производи 
(укључући непржен корен 
цикорије, врсте Cichorium intybus 
sativum) врста која се првенствено 
употребљава за људску исхрану, 
на другом месту непоменути нити 
укључени
- Морске алге и остале алге:

1212.2090 - - остале 0.00
- Остало:
- - Шећерна репа:

1212.9190 - - - остало 0.00
- - остало:
- - - сушено семе цикорије:

1212.9919 - - - - остало 0.00
- - - рошчић, укључујући и семе 
рошчића:

1212.9921 - - - - семе рошчића 0.00
- - - - остало:

1212.9929 - - - - - остало 0.00
- - - остало:

1212.9999 - - - - остало 0.00
1213 Слама и плева од житарица, 

сирови, неприпремљени, 
укључујући сечене, млевене или 
пресоване или у облику пелета

1213.0010 - за техничку употребу 0.00
1214 Бросква, сточна репа, корењаче за 

сточну храну, сено, луцерка, 
детелина, еспарзета, сточни кељ, 
вучика, грахорица и слични 
производи за сточну храну, 
укључујући и у облику пелета
- Брашно и пелете од луцерке 
(Alfalfa):

1214.1090 - - остало 0.00
- остало:

1214.9090 - - остало 0.00
13 Шелак; гуме, смоле и остали 

биљни сокови и екстракти
1301 Шелак, природне гуме, смоле, 

гуми - смоле и уљане смоле (нпр: 
балзами)

1301.2000 - Гумирабика 0.00
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- Остало:
1301.9010 - - природни балсамс 0.00
1301.9080 - - oстало 0.00
1302 Биљни сокови и екстракти; 

пектинске материје, пектинати и 
пектати; агар - агар и остале слузи 
и згушњивачи, добијени од 
биљних производа, модификовани 
или немодификовани

1302.1900 - - остало 0.00 остали производи не 
покривени 
Протоколом А 

III МАСНОЋЕ И УЉА 
ЖИВОТИЊСКОГ И БИЉНОГ 
ПОРЕКЛА И ПРОИЗВОДИ 
ЊИХОВОГ РАЗЛАГАЊА; 
ПРЕРАЂЕНЕ ЈЕСТИВЕ 
МАСНОЋЕ; ВОСКОВИ 
ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ 
ПОРЕКЛА

15 Масноће и уља животињског или 
биљног порекла и производи 
њиховог разлагања; прерађене 
јестиве масноће; воскови 
животињског или биљног порекла

1504 Масти и уља као и њихове 
фракције, од риба или морских 
сисара, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани
- Уља и њихове фракције од 
рибље џигерице:
- - остало:
- - - oстало:

1504.1098 - - - - у резервоару или у метални 
кантама

0.00 за техничку 
употребу

1504.1099 - - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

- Масти и уља од рибе, као и 
њихове фракције, осим од рибље 
џигерице:
- - остало:

1504.2091 - - - у резервоару или у метални 
кантама

0.00 за техничку 
употребу

1504.2099 - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

- Масти и уља и њихове фракције 
од морских сисара:
- - остало:

1504.3091 - - - у резервоару или у метални 
кантама

0.00 за техничку 
употребу

1504.3099 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу
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1508 Уље од кикирикија и његове 
фракције, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани
- Сирово уље:

1508.1090 - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Остало:
- - фракције са тачком топљења 
већом од кикирикијевог уља:

- - - остало:
1508.9018 - - - - у резервоару или у металним 

кантама
0.00 за техничку 

употребу
1508.9019 - - - - остало 0.00 за техничку 

употребу
- - остало:
- - - остало:

1508.9098 - - - - у резервоару или у металним 
кантама

0.00 за техничку 
употребу

1508.9099 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

1509 Маслиново уље и његове 
фракције, пречишћени или 
непречишћени, али хемијски 
немодификовани
- Из првог пресовања:
- - oстало:

1509.1091 - - - у стакленој амбалажи до 2 
литра

0.00 за техничку 
употребу

1509.1099 - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

- остало:
- - остало:

1509.9091 - - - у стакленој амбалажи до 2 
литра

0.00 за техничку 
употребу

1509.9099 - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

1510 Остала уља и њихове фракције, 
добијени искључиво од маслина, 
пречишћени или непречишћени, 
али хемијски немодификовани, 
укључујући мешавине тих уља или 
фракција са уљима или 
фракцијама из тарифног броја 
1509
- Остало:

1510.0091 - - непрерађена 0.00 за техничку 
употребу

1510.0099 - - oстало 0.00 за техничку 
употребу
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1511 Палмино уље и његове фракције, 
пречишћени или непречишћени, 
али хемијски немодификовани
- Сирово уље:

1511.1090 - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Остало:
- - фракције са тачком топљења 
већом од палминог уља:
- - - остало:

1511.9018 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1511.9019 - - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

- - oстало:
- - - oстало:

1511.9098 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1511.9099 - - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

1512 Уље од семена сунцокрета, 
шафранике и памуковог семена и 
њихове фракције, пречишћени или 
непречишћени али хемијски 
немодификовани
- Уље од сунцокрета и шафранике 
и њихове фракције:
- - сирово уље:

1512.1190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - фракције са тачком топљења 
већом од уља од семена 
сунцокрета и шафранике:
- - - - остало:

1512.1918 - - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1512.1919 - - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - - остало:
- - - - остало:

1512.1998 - - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1512.1999 - - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- памуково уље и његове 
фракције:
- - сирово уље:

1512.2190 - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

- - oстало:
- - - oстало:
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1512.2991 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1512.2999 - - - - oстало 0.00 за техничку 
употребу

1513 Уље од кокосовог ораха (копре), 
палминог језгра (коштице) или 
палминог ораха (бабасу уље) и 
њихове фракције, рафинисани или 
нерафинисани али хемијски 
немодификовани
- Уље од кокосовог ораха (копре) и 
његове фракције:
- - сирово уље:

1513.1190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - фракције са тачком топљења 
већом од уља од кокосовог ораха 
(копре):
- - - - остало:

1513.1918 - - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1513.1919 - - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - - остало:
- - - - остало:

1513.1998 - - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1513.1999 - - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Уље од палминог језгра 
(коштице) или палминог ораха 
(бабасу уље) и њихове фракције:
- - сирово уље:

1513.2190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - фракције са тачком топљења 
већом од уља од палминог језгра 
(коштице) или палминог ораха 
(бабасу уље):
- - - - остало:

1513.2918 - - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1513.2919 - - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - - остало:
- - - - остало:

1513.2998 - - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1513.2999 - - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу
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1514 Уље од репице или уље од 
слачице и њихове фракције, 
рафинисани или нерафинисани, 
али хемијски немодификовани
- Уље од уљане репице са малим 
садржајем ерука киселине и 
његове фракције:
- - сирово уље:

1514.1190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - остало:

1514.1991 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1514.1999 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Остало:
- - сирово уље:

1514.9190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - остало:

1514.9991 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1514.9999 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

1515 Остале биљне масти и уља, 
неиспарљиви (укључујући уље 
јојобе) и њихове фракције, 
пречишћени или непречишћени, 
али хемијски немодификовани
- Ланено уље и његове фракције:
- - сирово уље:

1515.1190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Кукурузно уље и његове 
фракције:
- - сирово уље:

1515.2190 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - остало:

1515.2991 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1515.2999 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Рицинусово уље и његове 
фракције:
- - остало:
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1515.3091 - - - у резервоарима или металним 
кантама

0.00 за техничку 
употребу

1515.3099 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Сусамово уље и његове 
фракције:
- - сирово уље:

1515.5019 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - остало:

1515.5091 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1515.5099 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Остало:
- - уље од клица житарица:
- - - остало:

1515.9013 - - - - сирово уље 0.00 за техничку 
употребу

- - - - остало:
1515.9018 - - - - - у резервоарима или 

металним кантама
0.00 за техничку 

употребу
1515.9019 - - - - - остало 0.00 за техничку 

употребу
- - тунг - уље; уља од јојобе и 
оитикике; восак од мирте и 
јапански восак; њихове фракције:
- - - остало:

1515.9028 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1515.9029 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - тунг - уље; њихове фракције:
- - - остало:

1515.9038 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1515.9039 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - остало:
- - - остало:

1515.9098 - - - - у резервоарима или 
металним кантама

0.00 за техничку 
употребу

1515.9099 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу
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1516 Масти и уља животињског или 
биљног порекла и њихове 
фракције, делимично или потпуно 
хидрогенизовани, 
интерестерификовани, 
реестерификовани или 
елаидинизовани, рафинисани или 
нерафинисани, али даље 
неприпремљени
- Животињске масти и уља и 
њихове фракције:
- - остало:

1516.1091 - - - у резервоарима или металним 
кантама

0.00 за техничку 
употребу

1516.1099 - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Биљне масти и уља и њихове 
фракције:
- - остало:
- - - у резервоарима или металним 
кантама:

1516.2093 - - - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- - - остало:
1516.2098 - - - - остало 0.00 за техничку 

употребу 
1518 Животињске или биљне масти и 

уља и њихове фракције, кувани, 
оксидисани, дехидрисани, 
сумпорисани, дувани, 
полимеризовани загревањем у 
вакууму или у инертном гасу или 
друкчије хемијски модификовани, 
искључујући оне из тарифног броја 
1516; мешавине и препарати од 
животињских и биљних масти и 
уља или од фракција различитих 
масти или уља из ове Главе, 
неподобни за јело, на другом 
месту непоменути или обухваћени
- Нејестиве мешавине биљних 
уља:

1518.0019 - - остало 0.00 за техничку 
употребу

- Епоксидовано сојино уље:
1518.0089 - - остало 0.00
IV ПРОИЗВОДИ ПРЕХРАМБЕНЕ 

ИНДУСТРИЈЕ; ПИЋА, АЛКОХОЛИ 
И СИРЋЕ; ДУВАН И ПРОИЗВОДИ 
ЗАМЕНЕ ДУВАНА

16 Прерађевине од меса, риба, 
љускара, мекушаца или осталих 
водених бескичмењака
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1601 Кобасице и слични производи од 
меса, других кланичних производа 
за јело или крви; сложени 
прехрамбени производи
- Остало:
- - од животиња из тар 0101 0104, 
осим дивље свиње:

1601.0021 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 6)

110.00

- - од живине из тарифног 0105:
1601.0031 - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 6)
15.00

1601.0049 - - остали 110.00
1602 Остали припремљени или 

конзервисани производи од меса, 
других кланичних производа или 
крви
- Хомогенизовани производи:

1602.1010 - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 5)

42.50

- Од џигерице било које животиње:
1602.2010 - - од гушчије или пачије џигерице 0.00

- Од живине из тарифног броја 
0105:
- - од ћурки:

1602.3110 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 6)

25.00

- - од живине врсте Gallus 
domesticus:

1602.3210 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 6)

25.00

- - остали:
1602.3910 - - - унутар лимитиране царинске 

квоте  (Q. No. 6)
25.00

- Од свиња:
- - бутови и одресци од њих:
- - - конзервирана шунка:

1602.4111 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 6)

15.00

17 Шећер и производи од шећера
1702 Остали шећери, укључујући 

хемијски чисту лактозу, малтозу, 
гликозу и фруктозу у чврстом 
стању; шећерни сирупи без 
додатих средстава за 
ароматизацију или материја за 
бојење; вештачки мед, помешан 
или непомешан са природним 
медом; карамел
- Шећер и сируп од јавора:

1702.2020 - - сируп 0.00
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- Гликоза и гликозни сируп без 
садржаја фруктозе или са 
садржајем фруктозе мање од 20% 
по маси у сувом стању:

18 Какао и производи од какаoа
1801 Какао у зрну, цео или ломљен, 

сиров или пржен
1801.0000 Какао у зрну, цео или ломљен, 

сиров или пржен
0.00

1802 Љуске, коре, опне и остали отпаци 
од какаoа

1802.0090 - oстало 0.00
20 Производи од воћа и поврћа, 

укључујући језграсто воће, и 
осталих делова биља

2001 Поврће, воће, укључујући језграсто 
воће, и остали делови биља за 
јело, припремљени или 
конзервисани у сирћету или 
сирћетној киселини
- Остало:
- - воће и језграсто воће:

2001.9011 - - - тропско 0.00
- - поврће и делови  јестивих 
биљака:
- - - oстало:

2001.9098 - - - - oстало 17.50 паприке рода 
Capsicum или рода 
Pimenta

2002 Парадајз, припремљен или 
конзервисан на други начин, осим 
са сирћетом или сирћетном 
киселином
- Парадајз, цео или у комадима:

2002.1010 - - у паковањима већим од 5 
килограма

2.50

2002.1020 - - у паковањима мањим од 5 
килограма

4.50

2003 Печурке и трифле (тартуфи), 
припремљене или конзервисане 
на други начин осим у сирћету или 
сирћетној киселини

2003.1000 - Јестиве печурке рода Agaricus 0.00
2003.2000 - Трифле 0.00
2003.9000 - Остале 0.00
2004 Остало поврће припремљено или 

конзервисано на други начин осим 
у сирћету или сирћетној киселини, 
смрзнуто, осим производа из 
тарифног броја 2006
- Остало поврће и мешавине 
поврћа:
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- - у паковањима већим од 5 
килограма:

2004.9011 - - - шпаргла 20.60
2004.9012 - - - маслине 0.00
2004.9018 - - - остало поврће 32.50

- - - мешавине поврћа:
2004.9039 - - - - остале  мешавине 32.50

- - у паковањима  мањим од 5 кг:
2004.9041 - - - шпаргла 11.00
2004.9042 - - - маслине 0.00
2004.9049 - - - остало поврће 45.50

- - - мешавине поврћа:
2004.9069 - - - - остале  мешавине 45.50
2005 Остало поврће припремљено или 

конзервисано на други начин осим 
у сирћету или сирћетној киселини, 
несмрзнуто, осим производа из 
тарифног броја 2006
- Грашак (Pisum sativum):

2005.4090 - - oстали 45.50
- Пасуљ (Vigna spp., Phaseolus 
spp.):
- - пасуљ у зрну:

2005.5190 - - - остали 45.50
- Шпаргле:

2005.6090 - - oстале 8.00
- Маслине:

2005.7010 - - у паковањима већим од 5 кг 0.00
2005.7090 - - остале 0.00
2006 Поврће, воће, језграсто воће, коре 

од воћа и остали делови биља, 
конзервисани у шећеру (суви, 
глазирани или кандирани)

2006.0010 - тропско воће и језграсто тропско 
воће и тропско воће  са љуском

0.00

2006.0080 - oстало 9.50
2008 Воће, језграсто воће и остали 

делови биља за јело, друкчије 
припремљени или конзервисани, 
са додатком или без додатка 
шећера или других средстава за 
заслађивање или алкохола, на 
другом месту непоменути нити 
обухваћени
- Језграсто воће, кикирики и 
остале семенке, укључујући и 
међусобне мешавине:
- - остало, укључујући мешавине:

2008.1910 - - - тропског воћа и тропски ораси 0.00
2008.1990 - - - oстало 3.50
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2008.2000 - Ананас 0.00
- Агруми:

2008.3010 - - пулпа, без додатка шећера и 
осталих материјала за 
заслађивање

5.50

2008.8000 - Јагоде 19.50
- Остало, укључујући мешавине, 
осим оних из тар. подброја 2008 
19:
- - мешавине:

2008.9211 - - - од тропског воћа  и тропског 
језгровитог воћа

0.00

2008.9299 - - - oстало 8.00
- - oстало:
- - - пулпа, без додатка шећера и 
осталих материјала за 
заслађивање:

2008.9911 - - - - од тропског воћа  0.00
2008.9919 - - - - oстало 13.00

- - - oстало:
- - - - остало воће:

2008.9996 - - - - - тропско воће   и тропско 
језгровито воће

0.00

2008.9997 - - - - - oстало 20.00
2009 Воћни сокови (укључујући ширу од 

грожђа) и сокови од поврћа, 
неферментисани и без додатка 
алкохола, са додатком или без 
додатка шећера или осталих 
средстава за заслађивање
- Сок од поморанџе:
- - смрзнути:

2009.1110 - - - без додатка шећера и осталих 
материјала за заслађивање

0.00 концентрат

2009.1120 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

35.00

- - несмрзнут, чија Brix вредност не 
прелази 20:

2009.1210 - - - без додатака шећера и 
осталих материјала за 
заслађивање

0.00 концентрат

2009.1220 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

35.00

- - oстали:
2009.1930 - - - без додатка шећера и осталих 

материјала за заслађивање
0.00

2009.1940 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

35.00

- Сок од грејпфрута (укључујући од 
помелоа):
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- - чија Brix вредност не прелази 
20:

2009.2120 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

35.00

- - oстали:
2009.2910 - - - без додатка шећера и осталих 

материјала за заслађивање
0.00

2009.2920 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

35.00

- Сок од осталих појединачних 
агрума:
- - чија Brix вредност не прелази 
20:
- - - без додатка шећера и осталих 
материјала за заслађивање:

2009.3111 - - - - сирови сок од лимуна 
(стабилизован или 
нестабилизован)

0.00

2009.3119 - - - - oстали 6.00
- - oстало:
- - - без додатка шећера и осталих 
материјала за заслађивање:

2009.3911 - - - - „agro-cotto“ 0.00
2009.3919 - - - - остали 6.00

- Сок од ананаса:
- - чија Brix вредност не прелази 
20:

2009.4110 - - - без додатка шећера и осталих 
материјала за заслађивање

0.00

2009.4120 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

0.00

- - oстали:
2009.4910 - - - без додатка шећера и осталих 

материјала за заслађивање
0.00

2009.4920 - - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање

0.00

2009.5000 - Сок од парадајза 0.00
- Сок од грожђа (укључујући и 
ширу од грожђа):
- - oстали:

2009.6910 - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 22)

50.00

- Сок од осталог појединачног воћа 
или поврћа:

2009.8010 - - сок од поврћа 10.00
- - oстали:
- - - без додатка шећера и осталих 
материјала за заслађивање:

2009.8081 - - - - сокови од тропског воћа 0.00
2009.8089 - - - - oстали 0.00
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- - - садрже додати шећер или 
друге материје заслађивање:

2009.8098 - - - - сокови од тропског воћа 0.00

2009.8099 - - - - oстали 0.00 од малине и вишње
45.50 од осталог воћа 

осим малине и 
вишње

- Мешавине сокова:
- - сокови од поврћа:
- - - који садрже сок од грејпфрута 
(pomelos):

2009.9011 - - - - унутар лимитиране царинске 
квоте  (Q. No. 21)

16.00

2009.9029 - - - остали 13.00
- - остали:
- - - oстали, без додатка шећера и 
осталих материјала за 
заслађивање:
- - - - остали:

2009.9061 - - - - - на бази сокова од тропског 
воћа или  тропског језгровитог 
воћа

0.00

2009.9069 - - - - - остали 0.00
- - - остали, садрже додати шећер 
или друге материје заслађивање:

- - - - остали:
2009.9098 - - - - - са базом од сокова тропског 

воћа
0.00

2009.9099 - - - - - остали 0.00
21 Разни производи за исхрану
2101 Екстракти, есенције и концентрати 

кафе, чаја или мате чаја и 
препарати на бази тих производа 
или на бази кафе, чаја или мате 
чаја; пржена цикорија и остале 
пржене замене кафе и екстракти, 
есенције и концентрати тих 
производа
- Екстракти, есенције и 
концентрати чаја, мате - чаја и 
препарати на бази тих екстракта, 
есенција и концентрата или на 
бази чаја или мате-чаја:
- - Екстракти, есенције и 
концентрати, од мате чаја и 
препарати на бази тих екстраката, 
есенције или концентрати:

2101.2019 - - - остали 0.00
- - остали:

22 Пића, алкохоли и сирће
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2204 Вино од свежег грожђа, укључујући 
ојачана вина; шира од грожђа 
осим оне из тарифног броја 2009

2204.1000 - Вино пенушаво 65.00
- Остала вина; шира од грожђа са 
заустављеном ферментацијом 
додавањем алкохола:
- - у судовима не преко 2 l:

2204.2150 - - - слатко вино, специјалитети и 
мистела

0.00

- - остало:
2204.2950 - - - слатко вино, специјалитети и 

мистела
0.00

2207 Неденатурисан етил - алкохол 
алкохолне јачине 80% vol или јачи; 
Етил - алкохол и остали алкохоли, 
денатурисани, било које јачине

2207.1000 - Етил - алкохол алкохолне јачине 
80% vol или јачи, неденатурисани

0.00

23 Остаци и отпаци прехрамбене 
индустрије; припремљена храна за 
животиње

2301 Брашно, прах и пелете, од меса 
или месних отпадака, од рибе или 
од љускара, мекушаца или 
осталих водених бескичмењака
- Брашно, прах и пелете, од меса 
или месних отпадака; чварци:

2301.1090 - - остало 0.00
- Брашно, прах и пелете, од рибе 
или љускара, мекушаца или 
осталих водених бескичмењака:

2301.2090 - - остали 0.00
2302 Мекиње, и остали остаци добијени 

просејавањем, млевењем или 
другом обрадом житарица и 
легуминозног биља, 
непелетизовани или пелетизовани
- Од кукуруза:

2302.1090 - - остало 0.00
- Од пшенице:

2302.3090 - - остало 0.00
- Од осталих житарица:
- - од пиринча:

2302.4080 - - - остало 0.00
- - остало:

2302.4099 - - - остало 0.00
- Од легуминозног биља:

2302.5090 - - остало 0.00
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2303 Остаци од производње скроба и 
слични остаци, резанци од 
шећерне репе, остаци од шећерне 
трске и остали отпаци индустрије 
шећера, остаци и отпаци из 
пивара или дестилација, 
непелетизовани или пелетизовани
- Остаци од производње скроба и 
слични остаци:

2303.1090 - - остало 0.00
- Резанци од шећерне репе, 
отпаци од шећерне трске и други 
отпаци од производње шећера:

2303.2090 - - остали 0.00
- Отпаци из пивара или 
дестилaција:

2303.3090 - - остали 0.00
2304 Уљане погаче и остали чврсти 

остаци добијени приликом 
екстракције уља од соје, 
немлевени, млевени или 
пелетизовани

2304.0090 - остали 0.00
2305 Уљане погаче и остали чврсти 

остаци добијени приликом 
екстракције уља од кикирикија, 
немлевени, млевени или 
пелетизовани

2305.0090 - остали 0.00
2306 Уљане погаче и остали чврсти 

остаци, добијени екстракцијом 
биљних масноћа или уља осим 
оних из тар. бр. 2304 и 2305, 
немлевени, млевени или 
пелетизовани
- Од семена памука:

2306.1090 - - остали 0.00
- Од семена лана:

2306.2090 - - остали 0.00
- Од семена сунцокрета:

2306.3090 - - остали 0.00
- Од семена уљане репице:
- - од семена уљане репице са 
малом количином ерука киселине:

2306.4190 - - - остали 0.00
- - остало:

2306.4990 - - - остали 0.00
- Од кокосовог ораха или копре:

2306.5090 - - остали 0.00
- Од палминог ораха или језгра:

2306.6090 - - остали 0.00
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- остало:
- - од кукурузних клица:

2306.9019 - - - остали 0.00
- - остало:

2306.9029 - - - остало 0.00
2307 Талог од вина; вински камен 

(стреш)
2307.0000 Талог од вина; вински камен 

(стреш)
0.00

2308 Биљни материјали, биљни отпаци 
и остаци од прераде биљних 
материјала и споредни производи, 
пелетизовани или 
непелетизовани, који се 
употребљавају за исхрану 
животиња, на другом месту 
непоменути нити обухваћени

2308.0090 - остало 0.00
2309 Препарати који се употребљавају 

за исхрану животиња
- остало:

2309.9020 - - храна за животиње на бази 
ломљених љуски; храна за птице, 
минерали

0.00

- - остали:
2309.9090 - - - остали 0.00
24 Дуван и производи замене дувана
2401 Дуван, сиров или непрерађен; 

отпаци од дувана
- Дуван, неижиљен:

2401.1010 - - за индустријску производњу 
цигара, цигарета, дувана за 
пушење, дувана за жвакање, и 
бурмут

0.00

- Дуван, делимично или потпуно 
ижиљен:

2401.2010 - - за индустријску производњу 
цигара, цигарета, дувана за 
пушење, дувана за жвакање, и 
бурмут

0.00

- Отпаци од дувана:
2401.3010 - - за индустријску производњу 

цигара, цигарета, дувана за 
пушење, дувана за жвакање, и 
бурмут

0.00

2403 Остали прерађени дуван и 
производи замене дувана; 
"хомогенизовани" или 
"реконституисани" дуван; 
екстракти и есенције од дувана
- остали:
- - остали:
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2403.9930 - - - есенције од дувана 0.00

_______________



- 917 -

Члан 3.

За спровођење овог закона надлежни су Министарство за спољне послове, 
Министарство економије и регионалног развоја, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Министарство трговине и услуга, Министарство финансија, 
Министарство финансија - Управа царина и Завод за интелектуалну  својину. 

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије – Међународни уговори“.


