
ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 6 %

Číselný kód     Názov tovaru

T o v a r y
— Tepelná energia

0101 — Kone, somáre, muly a mulice — živé
0102 — Živý hovädzí dobytok
0103 — Živý bravčový dobytok
0104 — Ovce a kozy — živé
0105 — Kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličky — živé, domáce
01060010 — Domáce králiky
0201 — Hovädzie mäso — čerstvé alebo chladené
0202 — Hovädzie mäso mrazené
0203 — Bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
0204 — Baranie alebo kozie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
0206 — Jedlé droby, hovädzie, bravčové, baranie, kozie, konské, somárie, z múl alebo mulíc čerstvé,

chladené alebo mrazené
okrem:
02068091 — Konské, somárie alebo z múl a mulíc
02069091 — Konské, somárie alebo z múl a mulíc

0207 — Mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105 čerstvé, chladené alebo mrazené
020810 — Králičie alebo zajačie
020900 — Bravčová slanina neprerastená chudým mäsom, bravčový a hydinový tuk nevyškvarený, všetko

čerstvé, chladené, mrazené, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené
0210 — Mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené, múčky a prášky, jedlé,

z mäsa alebo drobov
okrem:
02109010 — Konské, slané alebo v slanom náleve alebo sušené
02109090 — Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov

0301 — Živé ryby
okrem:
030110 — Akváriové ryby
03019200 — Úhory (Anguilla spp.)
03019990 — Morské

0302 — Ryby čerstvé alebo chladené, s výnimkou rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
okrem:
03021200 — Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), atlantický losos (Salmo salar) a dunajský

losos (hlavátka) (Hucho hucho) (2)
030265 — Žraloky
03026600 — Úhory (Anguilla spp.)
03027000 — Pečene, ikry a mliečie

0303 — Ryby zmrazené, s výnimkou rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa čísla 0304
okrem:
03031000 — Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), s výnimkou pečene, ikier a mliečia (2)
03032200 — Atlantický losos (Salmo salar) a dunajský losos (hlavátka) (Hucho hucho)
030375 — Žraloky
03037600 — Úhory (Anguilla spp.)
03038000 — Pečene, ikry a mliečie

0304 — Rybacie filé a iné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo zmrazené
okrem:
03041013 — Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo salar)

a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)
03042013 — Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z atlantického lososa (Salmo salar)

a z dunajského lososa (Hucho hucho) (hlavátka) (2)

Príloha
zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z.
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03042061 — Z ostriežov a žralokov (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)
03042069 — Z ostatných žralokov
03049005 — Surimi

0305 — Ryby sušené, nasolené alebo v slanom náleve, údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas
údenia, rybacie múky, múčky a pelety vhodné na ¾udskú výživu
okrem:
03052000 — Rybacia pečeň, ikry a mliečie sušené, údené, nasolené alebo v slanom náleve
03053030 — Z tichomorského lososa (Oncorhynchus spp.), z lososa atlantického (Salmo salar)

a z lososa dunajského (Hucho hucho) (hlavátka), nasolené alebo v slanom náleve
(2)

03054100 — Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), atlantický losos (Salmo salar) a dunajský
losos (Hucho hucho) (hlavátka) (2)

03054950 — Úhory (Anguilla spp.)
03056950 — Losos tichomorský (Oncorhynchus spp.), losos atlantický (Salmo salar) a losos

dunajský (Hucho hucho) (hlavátka) (1)
0401 — Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá
0402 — Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel
0403 — Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smota-

na, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo ochutené alebo s
prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa

0404 — Srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo iných sladidiel; výrobky zo zložiek
prírodného mlieka, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené ani nezahrnuté

0405 — Maslo a iné tuky z mlieka
0406 — Syry a tvaroh
040700 — Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

okrem:
04070090 — Ostatné

0408 — Vtáčie vajcia, bez škrupín, a žĺtky, čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované,
zmrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel

04080602 — Vtáčie vajcia
04090000 — Prírodný med
05111000 — Býčie spermie
05119950 — Embryá hovädzieho dobytka
0602 — Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie (týka sa viniča hrozno-

vého, ovocných stromov)
0701 — Zemiaky čerstvé alebo chladené
070200 — Paradajky, čerstvé alebo chladené
0703 — Cibu¾a, šarlotka, cesnak, pór a iná cesnakovitá zelenina čerstvá alebo chladená
0704 — Kapusta, karfiol, kel kučeravý, kaleráb a podobné jedlé plody druhu Brassica, čerstvé alebo

chladené
0705 — Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0706 — Mrkva, okrúhlica, šalátová repa, kozia brada, h¾uzový zeler, reïkev a podobné jedlé korene

čerstvé alebo chladené
070700 — Uhorky, nakladačky a malé nakladacie uhorčičky čerstvé alebo chladené
0708 — Strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené
0709 — Ostatná zelenina čerstvá alebo chladená

okrem:
070910 — Artičoky
07099020 — Kardy a kardony (artičok kardový jedlý a zdužinatelý, jedlé listové stopky kardy)
07099039 — Ostatné olivy
07099040 — Kapary
07099090 — Ostatné — okrem: výhonky sójové, čerstvé alebo chladené

0710 — Zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazená
okrem:
07108080 — Artičoky

0712 — Zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo plátky, rozdrvená alebo v prášku, ale inak
neupravovaná

0713 — Strukoviny suché, vylúpané, tiež ošúpané alebo drvené
080300 — Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené
0805 — Citrusové plody, čerstvé alebo sušené
0806 — Hrozno, čerstvé alebo sušené
0807 — Melóny (vrátane vodných melónov) a papáje, čerstvé
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okrem:
08072000 — Papáje

0808 — Jablká, hrušky a dule, čerstvé
0809 — Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé
0810 — Ostatné ovocie, čerstvé

okrem:
08109030 — Tamarindy (Tamarindus indica), jabĺčka kešu (Anacardium occidentale), liči (čínske

slivky) (Nephelium litchi), jackfruit — opičí chlieb (Artocarpus integrifolia), sapoty
(Acharas zapota)

08109040 — Plody mučenky, carambola a pitahaya
08109085 — Ostatné

0811 — Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, zmrazené, tiež s prídavkom cukru alebo iných
sladidiel

0813 — Ovocie sušené, iné ako čísel 0801 až 0806; zmesi sušeného ovocia alebo škrupinového ovocia
tejto kapitoly
okrem:
08134050 — Papáje
08134060 — Tamarindy (indické datle)

09042010 — Sladká paprika
10 — Obilie

okrem:
100700 — Zrná ciroku

110100 — Pšeničná múka alebo múka zo súraže
11021000 — Ražná múka
1103 — Krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvare valčekov, guličiek a v podobných

tvaroch
1104 — Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené vo vločkách, perlovité, rezané alebo

šrotované) s výnimkou ryže čísla 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 — Múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov
1107 — Slad, tiež pražený
1108 — Škroby; inulín
11090000 — Pšeničný lepok, tiež sušený
120100 — Sójové bôby, tiež drvené
120500 — Semená repky, semená repky olejky, tiež drvené
1206 — Slnečnicové semená, tiež drvené
120750 — Horčičné semená
120791 — Makové semená
1208 — Múka a krupica z olejnatých semien a olejnatých plodov, s výnimkou horčičnej múky a krupice
1209 — Semená, plody a výtrusy na siatie
1210 — Chme¾ové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, v prášku alebo v tvare valčekov, guličiek

a v podobných tvaroch; lupulín
121291 — Cukrová repa
121299 — Ostatné (len korene čakanky)
12130000 — Slama a plevy, nespracované, tiež porezané, pomleté, lisované alebo aglomerované v tvare

valčekov, guličiek a v podobných tvaroch
1214 — Kvaka, kŕmna repa, iné krmovinové korene; seno, lucerna (alfalfa), ïatelina, hedysárum, kel

zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmoviny, tiež aglomerované v tvare valčekov, guličiek
a v podobných tvaroch

150100 — Bravčová mas�; iný bravčový tuk a hydinový tuk, škvarené, tiež lisované alebo extrahované
rozpúš�adlami
okrem:
15010011 — Určené na priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ¾udskú výživu

15071090 — Ostatné — olej sójový, tiež odslizený, na výrobu potravín
15079090 — Ostatné — olej sójový iný ako surový a jeho frakcie, tiež rafinovaný, ale chemicky neupravený na

výrobu potravín na ¾udskú výživu
15121991 — Slnečnicový olej
15121999 — Požltový olej
151490 — Ostatné
1516 — Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované,

interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené
1517 — Margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov

alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie
čísla 1516
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160100 — Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové prípravky na podklade
týchto výrobkov

1602 — Iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi
1604 — Prípravky a konzervy z rýb; kaviár a jeho náhradky z rybacích ikier

okrem:
16041100 — Lososy
16042005 — Prípravky zo surimi
16042010 — Z lososov
160430 — Kaviár a kaviárové náhradky

1701 — Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
1702 — Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy), v pevnom

stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý med, tiež
zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy

17039000 — Ostatné
18069090 — Ostatné
19 — Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; jemné pečivo
2001 — Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo

v kyseline octovej
2002 — Paradajky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej
2003 — Huby a h¾uzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej
2004 — Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej,

zmrazená
2005 — Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej,

nezmrazená
200600 — Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním v cukre,

glazovaním alebo kandizovaním)
2007 — Zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) a pasty pripravené varením, tiež s pri-

daním cukru alebo iných sladidiel
2008 — Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru

alebo iných sladidiel alebo alkoholu, inde neuvedené ani nezahrnuté
okrem:
200811 — Arašidy (búrske oriešky)
200819 — Ostatné, vrátane zmesí
200820 — Ananásy — len s prísadou alkoholu
200830 — Citrusové plody — len s prísadou alkoholu
200840 — Hrušky — len s prísadou alkoholu
200850 — Marhule — len s prísadou alkoholu
200860 — Čerešne — len s prísadou alkoholu
200870 — Broskyne — len s prísadou alkoholu
200880 — Jahody — len s prísadou alkoholu
20089100 — Palmové jadrá
200892 — Zmesi — len s prísadou alkoholu
200899 — Ostatné — len s prísadou alkoholu

2009 — Ovocné š�avy (vrátane vínneho muštu) a zeleninové š�avy neskvasené, bez prísady alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel

210130 — Pražená čakanka a iné pražené náhradky kávy a vý�ažky, esencie (tresti) a koncentráty z nich
21032000 — Kečup a iné omáčky z paradajok
210500 — Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa
210610 — Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky
21069059 — Ostatné (sirupy, ochutené alebo farbené)
21069092 — Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce

menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov, menej ako 5 % hmotnosti sacharózy alebo
izoglukózy, menej ako 5 % hmotnosti glukózy alebo škrobu

2201 — Voda, vrátane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo
iných sladidiel, nearomatizovaných; ¾ad a sneh

22021000 — Voda, vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prísadou cukru alebo iných sladidiel alebo aroma-
tizovaná — len z minerálnych vôd s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009

220900 — Stolový ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
23 — Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo

okrem:
230910 — Výživa pre psov a mačky, v balení na drobný predaj
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2701 — Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2702 — Hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu
27030000 — Rašelina (vrátane rašelinnej podstielky), tiež aglomerovaná
270400 — Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny, tiež aglomerovaný; retortové

uhlie
27050000 — Svietiplyn, vodný plyn, generátorový plyn a podobné plyny, okrem zemných plynov a ostatných

plynných uh¾ovodíkov
— Vykurovacie oleje:

27100074 — S obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27100076 — S obsahom síry prevyšujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti
2711 — Zemný plyn a iné plynné uh¾ovodíky
27160000 — Elektrická energia
28444011 — Ferro urán — len pre zdravotníctvo
28444019 — Ostatné zliatiny — len pre zdravotníctvo
28444020 — Umelé rádioaktívne izotopy — len pre zdravotníctvo
28444030 — Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov — len pre zdravotníctvo
28444040 — Anorganické výrobky druhu používaného ako „luminofóry“ aktivované rádioaktívnymi zlúčeni-

nami — len pre zdravotníctvo
28444090 — Ostatné — len pre zdravotníctvo
29251111 — Sacharín
2941 — Antibiotiká
30 — Farmaceutické výrobky
34070000 — Modelovacie pasty, vrátane pást upravených pre zábavu detí; prípravky známe ako zubolekársky

vosk alebo zubné otlačovacie zmesi, v sadách, v balení na drobný predaj alebo v tabu¾kách,
v tvare podkov, tyčiniek alebo v podobných tvaroch; iné prípravky používané v zubnom lekárstve
na báze sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého)

37011010 — Na použitie v lekárstve, v zubolekárstve a vo zverolekárstve
38220000 — Zmesné diagnostické alebo laboratórne reagencie, iné ako čísel 3002 alebo 3006
38239098 — Ostatné — iba bioplyn
4014 — Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov), z vulkanizovaného, iného ako

tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy
40151100 — Chirurgické rukavice
4401 — Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné); drevené štiepky alebo triesky; drevené

piliny, zbytky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných tvaroch
480252 — Papier s plošnou hmotnos�ou 40 g.m-2 alebo vyššou, nie však vyššou ako 150 g.m-2 — len Braille

papier
480253 — Papier s plošnou hmotnos�ou vyššou ako 150 g.m-2 — len Braille papier
48026091 — V kotúčoch — len Braille papier
48026099 — V listoch (hárkoch) — len Braille papier
48056090 — Ostatné — len Braille papier
48057090 — Ostatné — len Braille papier
48058090 — Ostatné — len Braille papier
481810 — Toaletný papier vyrobený z viac ako 70 % recyklovaného papiera
481840 — Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky
48189010 — Výrobky pre chirurgické, lekárske alebo hygienické účely, neupravené pre maloobchodný predaj
48202000 — Zošity
48209000 — Ostatné, ak ide o školské výrobky z papiera alebo kartónu
48235990 — Ostatné — len Braille papier
4901 — Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 — Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
49030000 — Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie a ma¾ovanky, pre deti
49040000 — Hudobniny (noty), ručne písané alebo tlačené, tiež viazané alebo ilustrované
4905 — Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov

a glóbusov, tlačené
49070030 — Bankovky
5601 — Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke najviac 5 mm (vločka),

textilný prach a nopky
okrem:
56013000 — Textilné vločky, prach a nopky

61159310 — Pančuchy na kŕčové žily
66020000 — Palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky — len pre nevidiace

a čiastočne vidiace osoby
70151000 — Okuliarové sklá korekčné
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7017 — Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely, tiež vybavené stupnicami alebo
kalibrované

7118 — Mince
84191900 — Ostatné, len slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody
84192000 — Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely
84212190 — Ostatné — len domáce prístroje na úpravu vody a malé čističky odpadových vôd pre rodinné domy
84213930 — Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie vzduchu

— Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie iných plynov:
84213971 — Katalytickým procesom
842310 — Osobné váhy, vrátane detských váh; kuchynské váhy — len s hlasovým výstupom pre nevidiacich
ex8469 — Písacie stroje a stroje na spracovanie textu (slovné procesory) — len na použitie nevidiacimi

a slabozrakými alebo osobami s amputovanou alebo ochrnutou hornou končatinou
84701000 — Elektronické kalkulačky, pracujúce bez vonkajšieho zdroja energie s hlasovým výstupom pre

nevidiacich
84702100 — Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre nevidiacich s vonkajším zdrojom energie

vybavené tlačiarňou
84702900 — Elektronické kalkulačky s hlasovým výstupom pre nevidiacich s vonkajším zdrojom energie —

ostatné
84712020 — O hmotnosti neprevyšujúcej 10 kg — len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre

nevidiacich a slabozrakých
84719220 — Tlačiarne — len braillská tlačiareň pre nevidiacich
84719980 — Ostatné — len zariadenia na vytváranie hmatového písma (napr. Braillovo) alebo reliéfnych

grafických znakov a záznamov pre nevidiacich
84732100 — Prídavné zariadenia k elektronickým počítačom položiek 847010, 847021 alebo 847029 s Brail-

lovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich, prídavné zariadenia k elektronickým počítačom
položiek 847010, 847021 alebo 847029 umožňujúce ich ovládanie osobami so zníženou jemnou
motorikou a amputovanými končatinami

84733000 — Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje čísla 8471 — len prídavné zariadenia k počítačom
s Braillovým alebo hlasovým výstupom pre nevidiacich, prídavné zariadenia k počítačom čísla
8471 umožňujúce ich ovládanie osobami so zníženou jemnou motorikou a amputovanými
končatinami

85061939 — Ostatné — galvanické články a batérie zinkovzdušné — len vo vyhotovení na slúchadlá pre sluchovo
postihnutých

85178290 — Ostatné — len písacie telefóny pre nepočujúcich
85184099 — Ostatné — elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače — len individuálne zosilňovače pre nedoslýcha-

vých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýcha-
vých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí

85318090 — Ostatné — elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje — len špeciálne signalizačné
prístroje pre nepočujúcich a nevidomých

ex8703 — Sanitné vozidlá a vozidlá rýchlej lekárskej pomoci
 Týka sa podpoložiek 87032110, 87032190, 87032219, 87032290, 87032319, 87032390,

87032410, 87032490, 87033110, 87033190, 87033219, 87033290, 87033319, 87033390,
87039090

87039010 — S elektrickými motormi
87089998 — Ostatné — časti a  súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel — len ručné ovládanie nožných

pedálov, ručných pák vrátane radiacej páky pre telesne postihnutých
87100000 — Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti
8713 — Vozíky pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
87142000 — Časti, súčasti a príslušenstvo pojazdných kresiel alebo podobných vozíkov pre invalidov
90013000 — Kontaktné šošovky
900140 — Okuliarové šošovky zo skla
900150 — Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 — Rámy na okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti

okrem:
90031910 — Vyrobené z drahých kovov alebo plátované drahými kovmi

90079200 — Časti, súčasti a príslušenstvo premietacích prístrojov — z toho len kinotechnický materiál
901380 — Ostatné optické prístroje a nástroje — z toho len zväčšovače televízneho obrazu pre zrakovo

postihnuté osoby a elektronické čítacie zariadenie pre zrakovo postihnuté osoby
9018 — Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje, vrátane scintigra-

fických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9019 — Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na liečbu

ozónom, kyslíkom, aerosolom, dýchacie prístroje oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9021 — Ortopedické pomôcky a prístroje, vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží;
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dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje; prístroje pre
nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme na
kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti

9022 — Röntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske,
chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely, vrátane rádiografických alebo rádioterapeu-
tických prístrojov, röntgenov a iných zariadení na výrobu röntgenových lúčov, generátorov
vysokého napätia, ovládacích stolov, presvet¾ovacích štítov, stolov, kresiel a podobných výrobkov
na vyšetrovanie alebo liečenie

90230010 — Na vyučovanie fyziky, chémie alebo technických predmetov
90230080 — Modely humánnej a veterinárnej anatómie
90251191 — Klinické alebo veterinárne teplomery
90268091 — Elektronické — len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90268099 — Ostatné — len merače množstva spotrebovaného tepla v domácnostiach
90282000 — Merače kvapalín — len vodomery na teplú a studenú vodu pre spotrebu vody v domácnostiach
9102 — Náramkové hodinky, vreckové hodinky a podobné hodinky (vrátane stopiek), s výnimkou zara-

dených do čísla 9101 — len pre nevidiacich
9103 — Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojčekom, s výnimkou zaradených do čísla 9104

— len pre nevidiacich
93063030 — Do vojenských zbraní
93069010 — Na vojenské účely
9402 — Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly, vyšet-

rovacie stoly, lôžka s mechanickým zariadením na ošetrovanie nemocných a zubolekárske
kreslá); časti a súčasti týchto výrobkov, okrem kresiel pre holičstvá a kaderníctva

940540 — Ostatné elektrické svietidlá — len xenónové výbojky

S l u ž b y  (klasifikácia produkcie)

01.4 — Služby poskytované v po¾nohospodárstve a chovate¾stve, okrem veterinárnych služieb
01.5 — Lov, odchyt zveri, odchov zveriny a služby s tým súvisiace okrem produktov lovnej zveri
02.01.5 — Služby lesných škôlok
02.02 — Služby súvisiace s lesníctvom a �ažbou dreva
05.00.5 — Služby súvisiace s chovom rýb a s rybolovom
11.2 — Služby súvisiace s �ažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu
29.32.92 — Opravy a údržba strojov a prístrojov pre po¾nohospodárstvo a lesníctvo
29.53.92 — Opravy a údržba strojov a prístrojov na priemyselnú prípravu alebo výrobu potravín, nápojov

a na spracovanie tabaku
29.60.92 — Opravy a údržba zbraní a zbrojných systémov
33.10.92 — Opravy a údržba lekárskeho a chirurgického zariadenia a prístrojov
40.10.3 — Rozvod elektriny
40.20.2 — Rozvod plynných palív potrubím
40.30.1 — Výroba a rozvod pary a teplej vody (vrátane energie v studenej forme)
41 — Výroba a rozvod vody
45 — Stavebné práce
52.48.38 — Maloobchod s nepotravinárskym tovarom, inde neklasifikovaným — len sprostredkovanie predaja

cestovných lístkov na dopravu osôb
52.71.10 — Oprava obuvi a iných výrobkov z kože vrátane opravy obuvi na počkanie
55.1 — Hotelové služby — len ubytovacie služby
55.2 — Služby poskytované v kempingoch a iných zariadeniach pre krátkodobé ubytovanie — len ubyto-

vacie služby
55.23.11 — Služby poskytované detskými prázdninovými tábormi
55.51 — Služby jedální
60 — Pozemná doprava, potrubná doprava

okrem:
60.24 — Cestná doprava nákladov

61 — Vodná doprava
62 — Vzdušná doprava
63.2 — Iné ved¾ajšie služby v doprave

okrem:
63.21.25 — Ostatné pomocné služby v cestnej doprave inde neklasifikované

63.3 — Služby cestovných kancelárií a cestovných dopravcov, turistické služby inde neklasifikované
63.4 — Služby iných dopravných agentúr
64 — Služby pôšt a telekomunikácií
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 okrem:
 64.12 — Doručovate¾ské služby nevykonávané štátnou poštou

65 — Peňažníctvo a súvisiace služby
66 — Pois�ovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia a služby s tým spojené
67 — Pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním
71.40.12 — Služby spojené s leasingom a prenájmom videonahrávok
73 — Výskum a vývoj a služby s tým spojené
74.11 — Právne služby
74.12.3 — Služby daňového poradenstva
74.2 — Architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
74.3 — Technické skúšky a analýzy a služby s tým spojené

okrem:
74.30.13  — Skúšky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
74.30.14  — Skúšky automobilovej technickej kontroly
74.30.15  — Služby ostatnej technickej kontroly

74.7 — Služby priemyselného čistenia
75 — Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a služby s tým spojené
80 — Školstvo
85 — Zdravotníctvo a sociálna starostlivos�
90 — Čistenie odpadových vôd a nakladanie s tuhým odpadom, hygienické a podobné činnosti
92 — Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

okrem:
92.71 — Činnos� herní a stávkových kancelárií

93.01 — Pranie a chemické čistenie
93.03 — Pohrebné služby
93.05 — Ostatné služby inde neklasifikované — len služby čističov topánok, špeciálny výcvik psov (pre

slepých) a služby verejných WC
99 — Činnosti exteritoriálnych organizácií a združení

Poznámka:

Číselný kód tovarov obsahuje dvojmiestny kód kapitoly alebo štvormiestny kód čísla, alebo šes�miestny kód
položky, alebo osemmiestny kód podpoložky Harmonizovaného systému68) (ïalej len „harmonizovaný systém“)
kombinovanej nomenklatúry69) colného sadzobníka.

Číselný kód služieb obsahuje oddiel, sekciu, skupinu, triedu a podtriedu klasifikácie produkcie.24)

68) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného
označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.

69) Zákon č. 618/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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