Прилог V
Производи искључени из кумулације предвиђене у чл. 3. и 4.
1704 90 99
1806 10 30
1806 10 90
1806 20 95

1901 90 99

2101 12 98
2101 20 98
2106 90 59

2106 90 98

3302 10 29

Остали производи од шећера који не садрже какао.
Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао:
- Какао у праху са додатком шећера или других материја за заслађивање:
- - који садржи од 65% до 80% сахарозе по маси (укључујући инвертни шећер изражен
као сахароза) или изогликозу изражену као сахароза
- - који садржи 80% и више по маси сахарозе (укључујући инвертни шећер изражен
као сахароза) или изогликозу изражену као сахароза
- Остали производи у блоковима, таблама или шипкама масе веће од 2 kg или у
течном стању, пасти, праху, гранулама или у другим облицима у расутом стању, у
судовима или непосредним паковањима, са садржајем преко 2 kg:
-- остало:
--- остало
Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или
екстракта слада без додатка какаоа или са додатком какаоа 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 какаоа мањим од 5% по маси, рачунато на потпуно
одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обухваћени:
- Остало:
- - остало: (осим екстракта слада)
- - - остало
Остали препарати на бази кафе.
Остали препарати на бази чаја или мате-чаја.
Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити обухваћени:
- Остало:
- - остали:
- - - остали:
- - - - остали
Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити обухваћени:
- Остало (осим концентрата беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје):
- - остали:
- - - остали
Мешавине мирисних материја и мешавине (укључујући алкохолне растворе) на бази
једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине у индустрији;
остали препарати на бази мирисних материја, који се употребљавају у производњи
пића:
- Који се употребљавају у индустрији хране и пића:
- - за употребу у индустрији пића:
- - - препарати који садрже сва ароматична средства, карактеристична за пића:
- - - - стварне алкохолне јачине, по запремини, преко 0,5%
- - - - остало:
- - - - - који не садрже млечне масти, сахарозу, изогликозу, гликозу или скроб или који
садрже, по маси, мање од 1,5% млечне масти, 5% сахарозе или изогликозе, 5%
гликозе или скроба
- - - - - остало

