
Извадок од збирката на административни аранжмани

TAXUD/1305/2001 Измена 1/2006

НАСЛОВ IV

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ПРИМЕНЛИВИ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ

Глава 3

Превоз по железница (вклучително со големи контејнери)

Дел 1

Превоз по железница

A. Разни одредби

Во овој дел содржани се сите прашања кои се однесуваат на поедноставената
железничка постапка.

1. Постапката еднакво се применува на движења делумно изведени со железница и
делумно со друг вид на превоз, при што целото патување се покрива со еден
товарен лист ЦИМ.

2. Најопфатно толкување се посветува на надлежноста за инспекција на
железничката евиденција во сметководствените канцеларии на железничките
компании.

3. Посебните заверки кои се пропишани со одредбите мора да бидат внесени на
товарниот лист ЦИМ.

4. Земјите може да побараат листовите 2 и 3 од товарниот лист ЦИМ да бидат
нумерирани од страна на одредишните железнички станици.

5. Знакот T1 , T2 или T2F може да биде внесен од страна на овластен испраќач.

6. Кога договорот за превоз се менува на начин што:

- транспортната операција која започнала надвор од Заедницата и требало да
биде завршена надвор од територијата на Заедницата завршува во неа; или

- транспортната операција која започнала надвор од Заедницата и требало да
биде завршена во територијата на Заедницата завршува надвор од неа,



нема потреба да се добие претходната согласност од царинската испостава во која
започнала транзитната операција.

7. Кога стоката која циркулира во постапка T2 влегла во земја на ЕФТА со товарен
лист ЦИМ или предавен лист TР, за препраќање на стоката не е неопходно да се
врши повикување на овие документи во документот T2 или T2L издаден во земја
на ЕФТА.

Товарниот лист ЦИМ или предавниот лист TР изготвени во земјите на ЕФТА за
покривање на препраќање на стока која циркулира во постапка T2 мора да ги
содржат сите посебни заверки кои се јавуваат на соодветните документи T2 или
T2L со кои стоката влегла во овие земји.

8. Издавање на копии на железнички документи:

Види Наслов III, Глава 1, Дел 1(Д)(1) во однос на дупликатите транзитни
декларации.

9. Мерки кои треба да се преземат во случај на одвојување на железнички вагони
или делење на целиот воз:

Железниците посебно водат сметка за тоа одвоените делови од пратката да бидат
препратени, без доцнења, до нивното одредиште. Оттука, железниците на
располагање ги имаат следниве придружни документи.

a) за првата група (обично главната група):
- товарниот лист ЦИМ и
- список на кој се избришани вагоните кои недостасуваат

б) за втората група (обично изолирани вагони или мало одвојување):
- придружна белешка
- дупликат од списокот погоре во точка a) на кој се избришани веќе

препратените вагони.

Оваа документација, на која може да се најдат сите информации за превозот,
дозволува јасно да се потврди идентитетот на изолираните вагони или на вагоните
кои припаѓаат на превозот, и на тој начин се исполнуваат бараните услови за
непосредно испраќање кон одредишната испостава без посебни формалности. Во
одредишната царинска испостава, исто така, е можно – со примена на национални
постапки – да се овозможи царинење без одлагање за делот од товарот, под услов
да може да се обезбеди задоволителен доказ со кој јасно се утврдува
карактеристиката на стоката која е пристигната и на стоката која следи.

Б. Правила во однос на знаците T1 , T2 и T2F

1. Печатите треба да бидат метални или гумени. Мора да се употребуваат со
неотстранливо мастило.

2. Печатот T1 мора да биде во кружна форма со дијаметар од 20 mm и граница од 1
mm.



3. Печатот T2 мора да биде во квадратна форма каде секоја страна е со должина од
20 mm и граница од 1 mm.

4. Печатот T2F мора да биде во правоаголна форма со должина од 30 mm,
ширина од 20 mm и граница од 1 mm(*)

5. Самите знаци мора да бидат со висина од 10 mm и широчина од 2 mm.

6. Печатите може да го содржат името на царинската испостава во која се
употребуваат.

7. Овластените испраќачи можат горе-опишаните знаци наместо со печати да ги
внесуваат по пат на процес на репродукција.

(*) Административен аранжман XXI/475/98 r1.



В. Меѓународни железнички станици

1. Општи правила

a) Транспортно движење за кое одговорноста ја има преземено железничка
компанија од земја-членка во железничка станица која се наоѓа во земја која
не е земја од Заедницата се смета за транспорт започнат во рамките на
Заедницата.

Вака превезуваната стока се смета за стока на Заедница, освен кога
транспортниот документ е обележан со T1.

б) За транспортот не се смета дека е започнат во рамките на Заедницата ако за
транспортното движење е преземена одговорност од железничка компанија
од земја која не е земја на Заедницата во железничка станица во Заедницата,
Вака превезуваната стока се смета за стока која не е на Заедницата, освен
кога транспортниот документ е обележан со T2.

2. Посебни правила

a) Товарните листови ЦИМ прифатени од Société Nationale des Chemins de fer
français на швајцарската железничка станица Bâle-SNCF се еднакви на
документот T1, освен кога се означени со T2. (°)

б) Товарните листови ЦИМ прифатени за транспорт од Deutsche Bahn
Aktiengesellschaft (DB AG) во Basle, (само во транспорт север-југ) или на
станици во кантонот Шафхаузен се еднакви на документите T2, освен кога
се означени со T1. (°)

в) Превозот на стока до германска железничка станица која се наоѓа во земја
која не е дел од Заедницата (Bâle Bad-Bhf, Schaffhausen, Thayngen, Kufstein
и Salzburg Hbf) се смета за превоз кој завршува во Заедницата. (°)

(°) Забелешка: Правилата дадени погоре се применуваат и за предавните листови TР.



Г. Правила за комбинирани пратки

1. Стока која ја напушта заедницата

Товарниците кои се однесуваат на T1 стока го носат знакот T1.
Товарниците кои се однесуваат на T2 стока го носат знакот T2F. (*)

Во рубриката „Опис на стока“ на товарниот лист ЦИМ, или на предавниот
лист TР се внесува една или двете од следниве изјави, како што е соодветно.

"T1 lists Nos ............................................. (сериски број на списоците)"
"T2F lists Nos .......................................... (сериски број на списоците)"

2. Стока која напушта земја на ЕФТА

Товарниците кои се однесуваат на T2 стока го носат знакот T2 или T2F.

Во рубриката „Опис на стока“ на товарниот лист ЦИМ, или на предавниот
лист TР се внесува една или двете од следниве изјави, како што е
соодветно.

"T1 lists Nos ............................................. (сериски број на списоците)"
"T2F lists Nos .......................................... (сериски број на списоците)"

Д. Одлагање на други постапки кога транспортот се врши со постапката

1. TИР или ATA постапки (*)

Кога стоката која се превезува во постапка на меѓународен привремен увоз или
temporary admission procedure или со ТИР карнети (ТИР Конвенција) за целото
движење или за дел од движењето се превезува со поедноставена постапка за
превоз на стока со железница или за превоз на стока која железничките органи ја
изведуваат со помош на големи контејнери, постапката на меѓународен
привремен увоз или temporary admission procedure или ТИР постапката се одлага
за текот на патувањето за кој се применува поедноставената постапка.

2. НАТО образец 302 (*)

Кога стоката која циркулира со образец бр. 302, како што предвидува Спогодбата
помеѓу договорните страни на Северноатлантската алијанса за статусот на
нивните сили, потпишана во Лондон на 19 јуни 1951 година, за целото движење
или за дел од движењето се превезува со поедноставена постапка применлива на
стока која се превезува со железница или со големи контејнери, операцијата која
се изведува со образецот бр. 302 се одлага за делот на патувањето во кој се
употребува поедноставената постапка.

(*) Само за стока опфатена со одредбата од членот 340в (1) од CCIP
(*) Дополнителни информации за TIR, ATA и НАТО образецот 302 се содржани во дел

II од оваа збирка.



Ѓ. Комбиниран патен-железнички транспорт1

Овој став ги утврдува одговорностите на железничките компании и царината во полето
на комбинираниот патен-железнички транспорт во заедничката транзитната
постапка/транзитна постапка на Заедницата.

1. Прифаќање од страна на железничките органи
a) Кога пратка со стока се превезува во комбиниран патен-железнички

транспорт со еден или повеќе декларации T1, T2:
- се прифаќа од страна на железничките органи на железнички

терминал каде се натоварува на железнички вагон, и
- се превезува низ територија на трета земја, вклучително и земја на

ЕФТА, или кон земја на ЕФТА или од земја на ЕФТА,

Железничките компании го потврдуваат прифаќањето со исправно
пополнет образец, и образецот, доколку е неопходно, се изготвува за секоја
појдовна испостава.

Овој образец може да се состои од:
- или белешка со напомена за прифаќање која е во согласност, mutatis

mutandis, со примерокот од Прилог 46 од CCIP (Прилог 12 кон
Додаток III)

- или збирен лист за прифаќање, составен секојдневно или на секои два
дена, во онолку примероци колку што има различни појдовни
испостави наведени во тој лист.

Овој образец содржи една од следниве заверки:
"RETOMA DE CARGA - FERROCARRIL"
"OVERTAGELSE - JERNBANE"
"UEBERNAHME - BAHN"
"ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ"
"ACCEPTANCE - RAILWAY"
"PRISE EN CHARGE - CHEMIN DE FER"
"PRESA IN CARICO - FERROVIE"
"OVERNAME - SPOOR"
"RETOMA DE CARGA - CAMINHO DE FERRO"
"VASTAANOTTO - RAUTATIE"
"ÖVERTAGET AV JÄRNVÄGEN"

" PŘEVZETÍ-ŽELEZNICE" (*)

"ÁTVÉTEL-VASÚT"
"TEKID TILL FLUTNINGS Á JÁRNBRAUT"
"OVERTATT AV JERNBANEN"
" PRZYJĘTO-KOLEJ "
" PREVZATIE-ŽELEZNICA "

1 Аранжман бр. 6629 of 14.9.90
(*) Doc. XXI/501/96 R1.



Исто така ќе содржи:
- идентификација на транспортното средство (на пр. возило од патен

сообраќај, или контејнер);
- видот (T1, T2 или T2F) и бројот на транзитната декларација која ја

придружува пратката;
- идентификација на појдовната испостава и земјата на поаѓање.

Точноста на овие точки, а посебно нивната сообразност со соодветните
информации дадени на транзитната декларација која ја придружува
пратката, се потврдуваат со печат со датум од појдовниот терминал..

б) Железничките компании од појдовниот терминал што е можно поскоро ќе
ги препратат овие исправно пополнети белешки со напомени за прифаќање
и/или збирни листови до царинската испостава назначена во договор со
царинските органи на земјата во која се наоѓа терминалот.

в) Царинската испостава до која се препратени овие белешки со напомени за
прифаќање и/или збирни листови веднаш ги препраќа, преку
административни царински канали, до засегнатите појдовни испостави.

2. Потврда на гаранција за превоз во патен сообраќај кој следи по железнички
превоз.
a) Кога пратката со стока која се превезува со комбиниран патен-

железнички транспорт со една или повеќе транзитни декларации
пристигнува во одредишниот терминал/станица, железничките компании
од тој терминал, врз основа на поединостите наведени во тие
декларации, ја проверуваат валидноста на гаранцијата во однос на
земјата низ која пратката треба да патува веднаш по истоварањето по
завршувањето на железничкото патување.

б) При извршувањето на таквата проверка железничките компании се
ограничуваат на испитување на информациите од рубрика 52,
„Гаранции“ и, посебно делот од рубриката со назив „Шифра“.
Применливите шифри се дадени во „рубрика 52 гаранции“ во прилог 38
од CCIP (Прилог A9 кон Додаток III)". Шифрите за земјите во кои не
важи гаранцијата се дадени во „рубрика 51 Предвидена транзитна
испостава (и земја)“ од истиот Прилог.

в) Доколку рубрика 52 од декларацијата содржи:

- само шифра 7 и ако, по патувањето со железница транспортот
продолжува во територија на договорна страна различна од
појдовната.

- шифра 8 и ако, по патувањето со железница транспортот продолжува
во територија на земја на ЕФТА, или

- показател за тоа зошто гаранцијата не важи за земјата во која треба да
продолжи транспортот по железничкиот транспорт,

Железничките компании ја задржуваат пратката на одредишниот
терминал и бараат од најблиските надлежни органи да преземат дејство.



Е. Регистриран багаж (**)

„Кога багажот кој е регистриран и за кој е преземена одговорност од железницата
во трета земја попатно се царини во Заедницата, придружната белешка за
испраќање и/или белешката за испраќање прикачена на багажот accompanying
baggage dispatch note and/or the baggage dispatch note мора да има еден од следниве
натписи:

- Despachado de aduana
- Toldbehandlet
- Abgefertigt
- Εκτελωνισμένο
- Cleared
- Dédouanés
- Sdoganato
- Vrijgemaakt
- Desalfandegado
- Tulliselvitetty
- Tullklarerat

придружен со печат од царинската испостава и потпис од царинскиот службеник.
Железницата може да го ослободи таквиот багаж веднаш по пристигнувањето без
истиот да се става на увид на царината.
Сиот друг багаж мора по пристигнувањето да се стави на увид на царината.“

(**)Doc. XXI/301/94 r2.



Дел 2

Поедноставена постапка за големи контејнери

A. Општо

1. Членови 426 до 442 од CCIP (Членови 88 до 105 од Додаток I) овозможуваат
употреба на поедноставени транзитни постапки за стока превезувана во големи
контејнери.

2. Со цел примена на овие одредби, земјите се согласија да се прифаќа предавниот
лист TР чиј примерок постои во следниве јазични комбинации:
италијански/германски/англиски; француски/германски/дански;
француски/германски/холандски; италијански/германски/грчки;
шпански/португалски/француски; француски/германски/шведски;
шведски/дански/германски; италијански/германски/српско-хрватски.

Понатаму, земјите забележуваат дека транспортното друштво од член 427(1) од
CCIP (член 89(1) од Додаток I) се согласува да не го менува овој примерок без
претходно одобрение од царинските органи од земјите и DG XXI. Тие разбираат
дека непридржувањето кон овој договор може да доведе до тоа царинските органи
да ја отфрлат изменетата документација.

3. Железничките компании прифаќаат да бидат главни обврзници за транзитни
операции кои се изведуваат со товарен лист ЦИМ или предавен лист ТР согласно
членовите 416 и 430 од CCIP (членови 78 и 92 од Додаток I). Вториов случај
вклучува операции со предавен лист ТР со транспорт кој не е железнички и му
претходи или следи на железничкото движење.

4. Железничките компании се согласуваат дека со неправилностите настанати во
текот на користењето на постапката ќе се постапува директно од страна на
засегнатата царинска управа и националното железничко претпријатие од истата
земја, без оглед на заедничката одговорност на железниците во случаите на појава
на прекршоци.

5. Железничките компании потврдуваат дека:
- не можат кумулативно да користат поедноставена постапка за транспорт со

големи контејнери и поедноставена постапка со товарен лист ЦИМ;
- се обврзуваат да обезбедат дека Intercontainer стриктно се придржува до

својата формална заложба да не се менува формата на предавниот лист ТР
без претходна согласност од царинските органи на земјите и TAXUD и да
ги одбие сите листови кои отстапуваат од тоа;

- мораат на царинските испостави да им известат за сите пронајдени
неправилности (види став Г од овој дел) по пат на стандардни писма за таа
намена (види став Д од овој дел).

6. Списокот со адреси на националните претставници е прикажан во став Б.
Железничките компании се согласуваат веднаш да известат за каква било промена
на овој список.



7. Со цел практична примена на погоре наведената поедноставена постапка,
етикетата од член 432 од CCIP (член 79 од Додаток I) се приложува на левиот раб
од предавниот лист ТР во линија со рубриките 8 и 9.



Б. Список на национални претставници на Intercontainer и нивните
сметководствени центри

Земја Национален претставник Сметководствен центар

Белгија N.V. Interferry
Zomerweg 26
B-2030 Antwerpen

N.V. Interferry
Zomerweg 26
B-2030 Antwerpen

Данска DSB Gods
Kolvebod Brygge 325sal
DK-1560 KØBENHAVN V

DSB Gods
Kolvebod Brygge 325sal
DK-1560 KØBENHAVN V

Германија DB Cargo
Deutsche Bahn Gruppe
Auftragsabwicklung
Kaiserstr. 3
D- 55116 MAINZ

DB Cargo
Deutsche Bahn Gruppe
Auftragsabwicklung
Christophstr. 1
D- 54290 TRIER

Грција Organisme des chemins de fer
hélléniques
Direction commerciale
Section Intercontainer-Interfrigo
1, rue Karolou
GR-10437 ATHINA 107

Organisme des chemins de fer
hélléniques
Direction commerciale
Section Intercontainer-Interfrigo
1, rue Karolou
GR-10437 ATHINA 107

Шпанија INTERCONTAINER IBERICA
Oficina Central
C/. Enrique Larreta, 7 – 8°
E – 28036 MADRID

INTERCONTAINER IBERICA
Oficina Central
C/. Enrique Larreta, 7 – 8°
E – 28036 MADRID

Франција Intercontainer-Interfrigo (ICF)
s.c. Metz-Sablon
Rue au Sugnon
F-57158 Montigny-les-Metz

Intercontainer-Interfrigo (ICF)
s.c. Metz-Sablon
Rue au Sugnon
F-57158 Montigny-les-Metz

Ирска Irish Rail
Business Development - Freight
50-60  North Wall Quay
EIR-DUBLIN 1

Irish Rail
Finance & Accounting Section
Revenue Control Office
Top Floor
Connolly Station
EIR-DUBLIN 1



Италија Italcontainer
(sede centrale)
Via Corridoni, 11
I-20122 MILANO

Centro contabile ferrovie dello
Stato S.p.a.
Funzione strategia,
pianificazione e controllo
Ufficio controllo Merci Torino
Corso Peschiera, 85,
I-10134 TORINO



Луксембург C.L.B. S.A.
Container Logistics
BETTEMBOURG
L – 3225 BETTEMBOURG

Société Nationale des Chemins de
fer Luxembourgeois
Service des Finances
Contrôle des Recettes
B.P. 183
L-1018 LUXEMBOURG

Холандија Optimodal Nederland B.V.
Seattleweg 11
NL-3195 ND ROTTERDAM

Optimodal Nederland B.V.
Postbus 540
NL-3190 AL ROTTERDAM-

Австрија Österreichische Bundesbahnen
Generaldirektion
Arbeitsgebiet GD3.7
Gauermanngasse 2-4
A-1010 WIEN

Österreichische Bundesbahnen
Verkehrs-einnahmen
Rechnungsstelle
Güterverkehr (VEG)
Mariannengasse 20
A-1090 WIEN

Португалија Caminhos de Ferro Portugueses E.P.
Departamento do Trafego Comercial
Trafego Internacional de Mercadorias
Rua do Conde Redonde, 145
P-1100 LISBOA

Caminhos de Ferro Portugueses
E.P. (CP)
Serviço de Fiscalizaçao das
Receitas
Rua do Conde Redondo 145
P-1100 LISBOA

Финска VR Ltd
Betriebsabteilung
Vilhonkatu 13
PL 488
SF- 00101 HELSINKI 10

VR Cargo
Internationale Abrechnungen
Vilhonkatu 13
PL 488
SF-00101 HELSINKI 10

Шведска SJ Green Cargo AB
GPMF - Godsavräkningen
Box 42
S-231 21 TRELLEBORG

SJ Green Cargo AB
GPMF - Godsavräkningen
Box 42
S-231 21 TRELLEBORG

Обединето
Кралство

Allied Continental Intermodal (PCI)
Ltd
33 Bladgrave Street
Reading
Berks
RG 1  5BS

Revenue Accounting Office
Railfreight Distribution
Enterprise House
167-169 Westbourne Terrace
GB-LONDON W2 6JY

Унгарија Magyar Államvasutak
MÁV
H - 1062  Budapest  Nyugati  tér 1-2

Magyar Államvasutak
MÁV
Bevételellenőrzési
Igazgatóság
H-1062  Budapest  Nyugati  tér 1-2



Норвешка NSB Gods

NO-0048 OSLO

NSB Gods

NO-0048 OSLO

Полска Polskie Koleje Państwowe S.A.
Dyrekcja Kolejowych Przewozów
Towarowych CARGO
Al. Roździeńskiego 1
40-201 Katowice

Polskie  Koleje  Państwowe
Centralne  Biuro  Rozrachunków
Zagranicznych
ul. Dworcowa  63
PL - 85-009  BYDGOSZCZ

Словачка Železnice  Slovenskej  republiky
Sektion  530
Klemensova  8
SK-813  61 BRATISLAVA

INTRANS  a.s.
Závodská  cesta  10
SK-012 36 ŽILINA

WienCont  ReMain
Pristavná  10
SK-021 09  BRATISLAVA

Železnice  Slovenskej  republiky
Odúčtovňa  Tržieb  železníc
Železničná  1
SK-042 72 KOSIČE

INTRANS  a.s.
Závodská  cesta  10
SK-012 36 ŽILINA

WienCont  ReMain
Pristavná  10
SK-021 09  BRATISLAVA

Швајцарија Schweizerische Bundesbahnen
Departement Verkehr
Direktion Güterverkehr
Mittelstrasse 43
CH-3030 BERN

Schweizerische Bundesbahnen
Sektion Verkehrsabrechnungen
Bahnhofplatz 1
CH-9000 ST. GALLEN

Чешка Република ČSKD - INTRANS  a.s.
Žerotinova  34
CZ-130 00  Praha 3 – Žižkov

METRANS
Podleská  926
CZ-104 00  Praha  10 – Uhřinĕves

CONTRANS  s.r.o.
Jankovcova  1446
CZ-170 00  Praha  7 – Holešovice

ČSKD - INTRANS  a.s.
Žerotinova  34
CZ-130 00  Praha 3 - Žižkov

METRANS
Podleská  926
CZ-104 00  Praha  10 - Uhřinĕves

CONTRANS  s.r.o.
Jankovcova  1446
CZ-170 00  Praha  7 - Holešovice



В. Транспорт на земјоделски производи со големи контејнери

Со помош на размена на писма со железниците и транспортното претпријатие
договорено е:

- секој предавен лист ТР да може да покрива само еден голем контејнер за стоката
која се состои од земјоделски производи од следниов список;

- не може да се употребува предавен лист ТР заедно со еден или повеќе листови
кои содржат само земјоделски производи од истиот тарифен наслов.

Список на земјоделски производи за чиј транспорт може да се употребува предавен лист ТР
со важност за само еден голем контејнер

Глава или тарифна ознака од
хармонизираниот систем Опис на производите

Глава 1 Живи животни

Глава 2 Месо и други кланични производи за јадење

Глава 3 Риби и черупкари, мекотелци и други водни без’
рбетници

Глава 4 Млеко и производи од млеко; живински птичји јајца;
природен мед; јастиви производи од животинско
потекло, неспомнати ниту опфатени на друго место

05.04 Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од
риби), цели или во парчиња, свежи, разладени,
замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени.

05.11 Производи од животинско потекло неспомнати ниту
опфатени на друго место; мртви животни од Глава 1
или 3, неупотребливи за човечка исхрана

Глава 6 Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и
слично; сечено цвеќе и украсни лисја

Глава 7 Зеленчук, корења и грутки за јадење



Глава 8 Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми
или од дињи и лубеници

Глава 9 Кафе, чај и мирудии, без мате-чај (тарифен број
0903)



Глава или тарифна ознака од
хармонизираниот систем Опис на производите

Глава 10 Жита

Глава 11 Производи на мелничката индустрија; слад; скроб;
инулин; глутен од пченица

Глава 12 Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и
плодови; индустриски или медицински
растенија;слама и добиточна храна

13.02.20 Пектински материи, пектинати и пектати

15.01. Свинска маст (вклучувајќи сало) и живинска маст,
освен онаа од тар. броеви 0209 или 1503

15.02. Маснотии од животни од видовите говеда, овци или
кози, освен оние од тар. број 1503.

15.03. Стеарин од свинска маст, масло од свинска маст,
олеостеарин, олеомасло и масла од лој,
неемулгирани,немешани или на друг начин
приготвени

15.04 Масти и масла, како и нивни фракции, од риби или
морски цицачи, пречистени или непречистени, но
хемиски немодификувани

15.07 Соино масло и негови фракции, пречистено или
непречистено, но хемиски немодификувано

15.08 Масло од кикиритки и негови фракции, пречистено
или непречистено, но хемиски немодификувано

15.09 Маслиново масло и негови фракции, пречистено или
непречистено, но хемиски немодификувано

15.10. Други масла и нивни фракции, добиени
исклучително од маслинки, пречистени или
непречистени, но хемиски немодификувани,
вклучувајќи мешаници на овие масла или фракции
со масла или со фракции од тар. број 15099

15.11 Палмово масло и негови фракции, пречистено или
непречистено, но хемиски немодификувано



15.12 Масла од семе од сончоглед, шафраника или
памуково семе и нивни фракции, пречистени или
непречистени, но хемиски немодификувани



Глава или тарифна ознака од
хармонизираниот систем Опис на производите

15.13 Масло од кокосов орев (копра), палмова јатка
(голушка) или палмов орев и нивни фракции,
пречистени или непречистени, но хемиски
немодификувани

15.14 Масло од репка или масло од синап и нивни фракции,
пречистени или непречистени, но хемиски
немодификувани

15.15 Други растителни масти и масла, неиспарливи
(вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции,
пречистени или непречистени, но хемиски немоди-
фикувани

15.16 Масти и масла од животинско или растително
потекло и нивни фракции, делумно или наполно
хидрогенизирани, интерестерификувани,
реестерификувани или елеидинизирани, пречистени
или непречистени, но понатаму неприготвени

15.17 Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти
или масла од животинско или растително потекло или
од фракции на различни масти или масла од оваа
глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните
фракции од тар. број 1516:

15.18.00 Животински или растителни масти и масла и нивни
фракции, варени, оксидирани, дехидрирани,
сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање
во вакум или во инертен гас или поинаку хемиски
модификувани, исклучувајќи ги оние од тар. број
1516; мешаници и препарати од животински и
растителни масти и масла или од фракции на
различни масти или масла од оваа глава, непогодни за
јадење, на друго место неспомнати ниту опфатени

15.22. Дегра; остатоци добиени при преработка на масни
материи или восоци од животинско или растително
потекло

Глава 16 Преработки од месо, риби, черупкари, мекотелци или
од други водни без'рбетници

17.01 Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и
хемиски чиста сахароза, во цврста состојба



17.02 Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста лактоза,
малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба;
шеќерни сирупи без додатни средства за
ароматизација или материи за бојосување; вештачки
мед и мешаница на вештачки и природен мед;
карамел

Глава или тарифна ознака од
хармонизираниот систем Опис на производите

17.03 Меласи добиени при екстракција или
рафинирање на шеќер

18.01. Какао во зрно, цело или кршено, сурово или
пржено

18.02. Лушпи, кори, ципи и други отпадоци од какао

Глава 20 Производи од зеленчук, од овошје, од јатчесто
овошје или од други делови на растенија

22.04 Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајак-
нати вина; шира од грозје, освен онаа од
тар. број 2009

22.06. Други ферментирани пијалаци (на пример:
јаболковица, крушковица и медовина);
мешаници на ферментирани пијалаци и
мешаници на ферментирани пијалаци и
безалкохолни пијалаци, на друго место
неспоменати ниту опфатени.

22.07 Неденатуриран етилалкохол со содржина
на алкохол 80% vol или повеќе;етилалкохол и други
алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина

22.08 Неденатуриран етилалкохол со содржина на
алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други
алкохолни пијалаци.

22.09.00 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина

Глава 23 Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија;
приготвена храна за животни

24.01 Тутун, суров и непреработен; отпадоци од тутун



Г. Список со царински испостави до кои треба да се испрати информација согласно
член 429(3) од CCIP (член 91(3) од Додаток I):

Белгија Administration centrale des Douanes et Accises
Service du Contentieux
Cité administrative de l'Etat
Tour Finances - Boîte 37
Boulevard du Jardin Botanique 50
B-1010 BRUXELLES

or

Centrale Administratie der Douane en Accijnzen
Dienst der Geschillen
Rijksadministratief Centrum
Financietoren - Bus 37
Kruidtuinlaan, 50
B-1010 BRUSSEL

Данска The customs office concerned

Германија Hauptzollamt Trier
Prüfstelle AZG
Postfach 2040
D-54210 TRIER  DEUTSCHLAND

Грција Ypourgio ICONOMICON
Geniki dieftinsi telonion & E.F.K.
Tmima A'
Karag Servias 10
GR-101.84 ATHINA

Шпанија The customs office concerned

Франција For SERNAM consignments and in container:
Direction Régionale des Douanes de Paris
14, rue Yves Toudic
75010 PARIS

Other than SERNAM consignments:
Direction Régionale des Douanes de Strasbourg
11, Avenue de la Liberté
B.P. 1004
67070 STRASBOURG



Ирска Office of the Revenue Commissioners
(Transit Section)
Procedures A Branch
DUBLIN CASTLE
IRELAND



Италија Direzione compartimentale di Torino
Corso Sebastopoli, 3,
I-10134 TORINO

Луксембург Direction de l'Administration des Douanes et Accises
Division du Contentieux
B.P. 1605
L-1016 LUXEMBOURG

Холандија Belastingdienst Douane Nederland
Centraal verzendadres: Postbus 4501
NL-6401 JA HEERLEN

Австрија Bundesministerium für Finanzen
Abt. III/2
Himmelpfortgasse 4-8
A-1015 WIEN

Португалија Divisão de Circulação de Mercadorias
Serviço Centralizador do Transito Comunitario
Rua da Alfãndega 5
1194 LISBOA CODEX
PORTUGAL

Финска The customs office concerned

*Шведска Tullverket
Box 850
S-201 80 MALMÖ

Обединето Кралство The customs office concerned

* fax Update Sweden 19.11.2004



Каналски острови Кога е откриено или постојат наводи за настанување на
некој прекршок или неправилност на еден од Каналските
острови, известувањето треба да се испрати, како што е
соодветно, до една од адресите подолу:

States of Jersey
Customs and Excise
Weighbridge
St Helier, JERSEY
Channel Islands

States of Guernsey Customs
P.O. Box 417
St. Peter Port
GUERNSEY GY1 3WJ
Channel Islands



Унгарија
17. sz. Vámhivatal
H - 1591  Budapest,
Hungária  Pf.: 310

Исланд Ríkistollstjóri
Tryggvagata 19
IS - 150 REYKJAVÍK

Норвешка The customs office concerned

Полска Główny  Urząd  Ceł
Centralne  Biuro  Wspólnego  Tranzytu
ul. Chmielna  75
PL - 00-805  WARSZAWA

Словачка Colný úrad Košice
Jiskrova  5
SK-040 02 KOŠICE

Colný úrad ŽILINA
Pri cintorine 36
SK-010 04  ŽILINA

Colný úrad Bratislava
Miletičova  42
SK-824059  BRATISLAVA

Швајцарија The customs office concerned

Република Чешка Celní Ředitelství PRAHA (*)

Washingtonova 11
CZ - 113 54 PRAHA 1

Д. Стандардни писма за размена на информациите согласно член 429(3) од CCIP
(член 91(3) од Додаток I)

1. (Писмо за испраќање до царинската испостава (види точка Г од овој Дел) во
земјата во која се наоѓа одредишната испостава) (Адреса)

Предмет: Примена на член 429(3)(a) од CCIP (член 91(3) од Додаток I кон
Конвенцијата за заеднички транзит) – поедноставена постапка за големи
контејнери

(*)  A/9095 of 16.02.2001



Лист бр. 1 од предавниот лист ТР чија фотокопија е приложена, вратен е до
генералниот директорат на Intercontainer без на него да биде ставен печат од
одредишната царинска испостава.

Потпис



2. (Писмо за испраќање до царинската испостава (види точка Г од овој Дел) во
земјата во која се наоѓа појдовната испостава) (Адреса)

Предмет: Примена на член 429(3)(б) од CCIP (член 91(3) од Додаток I кон
Конвенцијата за заеднички транзит) – поедноставена постапка за големи
контејнери

Лист бр. 1 од предавниот лист ТР чија фотокопија е приложена, не вратен е до
генералниот директорат на Intercontainer.

.

Не е можно да се утврди дали пратката претходно била на соодветен начин
ставена на увид на одредишната царинска испостава, или пак е извезена од
Заедницата, Исланд, Норвешка или Швајцарија во трета земја.

Потпис

Ѓ. Употреба на списокот на големи контејнери

Без да е во спротивност со одредбите од ставот В од овој Дел, член 427(4) од CCIP (член
89(4) од Додаток I) дозволува, во поедноставена постапка, употреба на список на
големи контејнери за покривање на пратка од неколку големи контејнери.

Железничките компании преземаат одговорност да не го менуваат списокот без
претходна согласност од царинските органи од земјите и од DG TAXUD. Договорено е
дека непридржувањето кон оваа обврска може да доведе до тоа царинските управи да
одбијат да го прифатат изменетиот документ..


