
PRÍLOHA II

ZOZNAM OPRACOVANÍ ALEBO SPRACOVANÍ NEPÔVODNÝCH
 MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ

 VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU 

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto je potrebné
 prihliada� na ostatné časti dohody.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01
 musia by� úplne získané

 kap. 02  Mäso a jedlé droby Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály kap. 01 a 02 musia
 by� úplne získané

 kap. 03  Ryby, kôrovce, mäkkýöe a ostatné vodné bezsta- Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 vovce  té materiály kap. 03 musia by�

úplne získané

 ex kap. 04  Mlieko a mlieËne výrobky; vtáËie vajcia; prírodný Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 med; jedlé výrobky �ivoËíöneho pôvodu, inde ne-  té materiály kap. 04 musia by�
 uvedené ani nezahrnuté; okrem: úplne získané

 0403  Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostat- Výroba, pri ktorej:
 né skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, - vöetky pou�ité materiály kap.
 tie� zahustené  alebo  s prídavkom cukru  alebo    04 musia by� úplne získané,
 iných sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom - pou�itá ovocná ö�ava (s výnim-
 ovocia, orechov alebo kakaa    kou ananásovej, limetovej ale-

   bo grapefruitovej) Ëísla 2009
   musí u� by� pôvodná a 
- hodnota akýchko¾vek pou�itých
   materiálov kap. 17 nepresahuje
   30 % ceny výrobku zo závodu

 ex kap. 05  Výrobky �ivoËíöneho pôvodu, inde neuvedené ani Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 nezahrnuté; okrem:  té materiály kap. 05 musia by�

úplne získané

 ex 0502  ätetiny a chlpy  z domácich oöípaných a divých  »istenie, dezinfekcia, triedenie
 svíÚ, upravené  a narovnávanie chlpov a ötetín

 kap. 06  éivé stromy a ostatné rastliny; cibu¾ky, korene Výroba, pri ktorej:
 a podobne; rezané kvety a okrasné lístie - vöetky pou�ité materiály kap.

   06 musia by� úplne získané,
- hodnota vöetkých pou�itých
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 kap. 07  Zelenina, jedlé rastliny, korene a h¾uzy  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály kap. 07 musia by�
 úplne získané

 kap. 08  Jedlé ovocie a orechy; öupy citrusových plodov Výroba, pri ktorej:
 a melónov - vöetko pou�ité ovocie a orechy

  musia by� úplne získané,
- hodnota vöetkých pou�itých
   materiálov kap. 17 nesmie pre-
   siahnu� 30 % ceny výrobku zo
   závodu

 ex kap. 09  Káva, Ëaj, maté a korenie;  okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály kap. 09 musia by�
 úplne získané

 0901  Káva, tie� pra�ená alebo dekofeínovaná; kávové  Výroba z materiálov ktorého-
 plevy a öupky; kávové náhradky s akýmko¾vek   ko¾vek Ëísla
 obsahom kávy

 0902  »aj, tie� aromatizovaný  Výroba z materiálov ktorého-
  ko¾vek Ëísla

 ex 0910  Zmesi korenín  Výroba z materiálov ktorého-
  ko¾vek Ëísla

 kap. 10  Obilie  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály kap. 10 musia by�
 úplne získané
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex kap. 11  Mlynárske výrobky; slad; ökroby; inulín; pöeniËný  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 lepok;okrem:  té obilniny, po�ívate¾ná 

zelenina, korene a h¾uzy
 Ëísla 0714 alebo ovocie musia 
 by� úplne získané

 ex 1106  Múka a krupica zo suöených strukovín Ëísla 0713  Suöenie a mletie strukovín Ëísla 0708

 kap. 12  Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 plody; priemyselné a lieËivé rastliny; slama a krmo-  té materiály kap. 12 musia by�
 viny  úplne získané

 1301 äelak; prírodné �ivice (gumy), glejo�ivice a prírod-  Výroba, pri ktorej hodnota 
né olejové �ivice (napr. balzamy)  akýchko¾vek pou�itých mate-

 riálov Ëísla 1301 nesmie presiah-
 nu� 50 % ceny výrobku zo závodu

 1302  Rastlinné ö�avy a vý�a�ky; pektínové látky, pekti-
 náty a pektany; agar-agar a ostatné slizy a zahus�o-
 vadlá získané z rastlín, tie� upravené

- Slizy a zahus�ovadlá získané z rastlín, upravené  Výroba z neupravených slizov
 a zahus�ovadiel

- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota po-
 u�itých materiálov nepresahuje
 50 % ceny výrobku zo závodu

 kap. 14  Rastlinné pletacie materiály a iné produkty rastlin-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 ného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté  té materiály kap. 14 musia by�

 úplne získané

 ex kap. 15  éivoËíöne a rastlinné tuky a oleje a výrobky vznik-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 nuté ich ötiepením; upravené jedlé tuky; �ivoËíöne  té materiály sú  zaradené do 
 alebo rastlinné vosky; okrem:  iného Ëísla ako výrobok

 1501  BravËový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný
 ako Ëísla 0209 alebo 1503

- Tuky z kostí alebo odpadu  Výroba z materiálov ktorého-
 ko¾vek Ëísla okrem materiálov
 Ëísiel 0203, 0206 alebo 0207
 alebo kostí Ëísla 0506

- Ostatné  Výroba z bravËového mäsa ale-
 bo jedlých bravËových drobov
 Ëísla 0203 alebo 0206 alebo hy-
 dinového mäsa a jedlých dro-
 bov Ëísla 0207

 1502  Loj hovädzí, ovËí alebo kozí, iný ako Ëísla 1503

- Tuky z kostí alebo odpadu  Výroba z materiálov ktorého-
 ko¾vek Ëísla okrem materiálov
 Ëísiel 0201, 0202, 0204 alebo 
 0206 alebo kostí Ëísla 0506

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky po-
 u�ité materiály kap. 02 musia 
 by� úplne získané

 1504  Tuky,  oleje a ich frakcie z rýb alebo z morských
 cicavcov, tie� rafinované alebo chemicky neupra-
 vené:

- Tuhé frakcie  Výroba z materiálov ktorého-
 ko¾vek Ëísla okrem materiálov
 Ëísla 1504
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky �ivo-
 Ëíöne materiály kap. 02 a 03
 musia by� úplne získané

 ex 1505  Rafinovaný lanolín  Výroba zo surového tuku 
 z vlny Ëísla 1505

 1506 Ostatné �ivoËíöne tuky a oleje a ich frakcie, tie� ra-
 finované, ale chemicky neupravené

- Tuhé frakcie  Výroba z materiálov ktorého-
 ko¾vek Ëísla vrátane iných ma-
 teriálov Ëísla 1506

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky po-
 u�ité materiály kap. 02 musia by�
 úplne získané

 1507  Rastlinné oleje a ich frakcie
 a� 1515

- Olej sójový, araöidový, palmový, kokosový, z pal-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
   mových jadier, babassový, tungový, kokeový,  té materiály sú  zaradené do 
  oiticikový a myrtový vosk a japonský vosk, frakcie  iného Ëísla ako výrobok
   jojobového oleja a oleje na technické alebo
   priemyselné pou�itie iné ako na výrobu potravín
   pre vý�ivu ¾udí

- Tuhé frakcie s výnimkou jojobového oleja  Výroba z ostatných materiálov
 Ëísiel 1507 a� 1515

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky po-
u�ité rastlinné materiály musia 
 by� úplne získané

 1516  Tuky a oleje �ivoËíöne alebo rastlinné  a ich frakcie  Výroba, pri ktorej:
 ËiastoËne alebo úplne hydrogenované, interesterifi- - vöetky pou�ité materiály kap. 
 kované, reesterifikované alebo elaidinizované, tie�    02 musia by� úplne získané,
 rafinované, ale inak neupravené - vöetky pou�ité rastlinné mate-

   riály musia by�  úplne získané.
   Avöak materiály Ëísiel 1507,
   1508, 1511 a 1513 sa mô�u
   pou�i�

 1517  Margarín, zmesi alebo prípravky pokrmových �i-  Výroba, pri ktorej:
 voËíönych alebo rastlinných tukov alebo olejov, ale- - vöetky pou�ité materiály kap. 
 bo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapito-    02 a 04 musia by� úplne zís-
 ly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie Ëís-    kané  a
 la 1516 - vöetky pou�ité rastlinné mate-

   riály musia by�  úplne získané.
   Avöak materiály Ëísiel 1507,
   1508, 1511 a 1513 sa mô�u
   pou�i�

 kap. 16  Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkký-  Výroba zo zvierat kap. 01. Vöet-
 öov alebo z iných vodných bezstavovcov  ky pou�ité materiály kap. 03

 musia by� úplne získané

 ex kap. 17 Cukor a cukrovinky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex 1701  Trstinový alebo repný cukor a chemicky Ëistá sa-  Výroba, pri ktorej hodnota 
 charóza v pevnom stave, ochutené alebo prifarbe-  akýchko¾vek pou�itých mate-
 né  riálov kap. 17 nepresahuje  30 %

 ceny výrobku zo závodu

 1702 Ostatné cukry vrátane chemicky Ëistej laktózy, mal-
 tózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave; cukrové
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 sirupy bez prísad dochucujúcich látok alebo farbív;
 umelý med, tie� zmieöaný s prírodným medom; karamel:

- Chemicky Ëistá maltóza a fruktóza  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek Ëísla vrátane ostatných ma-
 teriálov Ëísla 1702

- Ostatné cukry v pevnom  stave, s prísadou aroma-  Výroba, pri ktorej hodnota 
   tických prípravkov alebo farbiva  akýchko¾vek pou�itých mate-

 riálov kap. 17 nepresahuje  30 %
 ceny výrobku zo závodu

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky po-
 u�ité materiály musia  by� pôvodné

 ex 1703  Melasy získané extrakciou alebo rafináciou cukru,  Výroba, pri ktorej hodnota 
 s prísadou dochucujúcich látok alebo farbív  akýchko¾vek pou�itých mate-

 riálov kap. 17 nepresahuje  30 %
 ceny výrobku zo závodu

 1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej Ëokolády) Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota  akýchko¾vek iných
  materiálov kap. 17 nepresahuje
  30 % ceny výrobku zo závodu

 kap. 18  Kakao a kakaové prípravky Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota  akýchko¾vek iných
  materiálov kap. 17 nepresahuje
  30 % ceny výrobku zo závodu

 1901 Sladový vý�a�ok; potravinové prípravky z múky,
krupice, ökrobu alebo sladových vý�a�kov neobsa-
hujúce kakao alebo obsahujúce menej ako  40 % 
hmotnosti kakaa v úplne odtuËnenom základe, inde 
neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky
Ëísiel 0401 a� 0404 neobsahujúce kakao alebo ob-
sahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celko-
vom odtuËnenom základe, inde neuvedené ani ne-
zahrnuté:

- Sladový vý�a�ok  Výroba z obilnín kap. 10

- Ostatné Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota  akýchko¾vek iných
  materiálov kap. 17 nepresahuje
  30 % ceny výrobku zo závodu

 1902  Cestoviny, tie� varené alebo plnené (mäsom alebo
 inými plnkami), alebo inak upravené, ako öpagety,
 makaróny, rezance, öiroké rezance, haluöky, ravioli (mäsové
 alebo zeleninové taötiËky), cannelloni (druh makarónov);
 kuskus, tie� pripravený:

- Obsahujúce najviac 20 % hmotnosti mäsa, drobov,  Výroba, pri ktorej vöetky po-
   rýb, kôrovcov alebo mäkkýöov  u�ité obilniny a výrobky z nich

 (okrem tvrdej pöenice a jej deri-
 vátov) u� musia by� úplne získané

- Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäsa, dro-  Výroba, pri ktorej:
   bov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýöov - vöetky pou�ité obilniny a vý-
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01   robky z nich (okrem tvrdej 
   pöenice a jej derivátov) u� mu-
   sia by� úplne získané,
- vöetky pou�ité materiály kap.
    02 a 03 musia by� úplne
    získané

 1903  Tapioka a jej náhradky zo ökrobu v tvare vloËiek,  Výroba z materiálov akéhoko¾-
  z‡n, perliËiek, prachu a v podobných   vek Ëísla okrem zemiakového 
  tvaroch   ökrobu Ëísla 1108

 1904  Výrobky z obilia získané napuËaním alebo pra�e-  Výroba:
 ním (napr. pra�ené kukuriËné vloËky � corn fla- - z materiálov nepatriacich do
 kes); obilniny iné ako kukurica v zrnách alebo vo    Ëísla 1806,
 forme vloËiek alebo inak spracované  zrno (okrem - pri ktorej vöetky pou�ité obilniny 
 múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené,   a  výrobky z nich (okrem tvrdej 
 inde neuvedené ani nezahrnuté    pöenice a jej derivátov) u� mu-

   sia by� úplne získané,
- pri ktorej hodnota  akýchko¾vek
  iných materiálov kap. 17 nepresahuje
  30 % ceny výrobku zo závodu

 1905  Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé peËivo, tie�  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 s pridaním kakaa, hostie, prázdne oblátky pou�íva-   vek Ëísla okrem materiálov
 né na farmaceutické úËely, oblátky, suöené cesto   kap. 11
 z múky, ökrobu, v listoch a podobné výrobky

 ex kap. 20  Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo  Výroba, pri ktorej vöetko po-
 iných Ëastí rastlín; okrem:  u�ité ovocie, orechy a zelenina 

 musia by� úplne získané

 ex 2001  Sladké zemiaky, bataty a podobné jedlé Ëasti rastlín  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 s obsahom ökrobu 5 % alebo viac pripravené alebo  té materiály sú  zaradené do 
 konzervované v octe alebo kyseline octovej  iného Ëísla ako výrobok

 ex 2004  Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vloËiek  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 a 2005  pripravené alebo konzervované inak ako v octe  té materiály sú  zaradené do 

 alebo kyseline octovej  iného Ëísla ako výrobok

 2006  Zelenina, ovocie, orechy a ovocné kôry a öupy  Výroba, pri ktorej hodnota  
 a iné Ëasti rastlín konzervované cukrom (máËaním,  akýchko¾vek  pou�itých mate-
 glazovaním alebo kandizovaním)  riálov kap. 17 nepresahuje

  30 % ceny výrobku zo závodu

 2007  D�emy, ovocné �elé, lekváre, ovocné alebo ore- Výroba, pri ktorej:
 chové pretlaky a ovocné alebo orechové pasty - vöetky pou�ité materiály sú za-
 pripravené varením, tie� s pridaním cukru alebo    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
 iných sladidiel    lo výrobku,

- hodnota  akýchko¾vek pou�i-
  tých materiálov kap. 17 nepre-
  sahuje 30 % ceny výrobku zo 
  závodu

 ex 2008  Orechy neobsahujúce prísadu cukru alebo alkoho-  Výroba, pri ktorej hodnota  po-
 lu  u�itých pôvodných orechov

 a olejnatých semien Ëísiel 0801,
 0802 a 1202 a� 1207 presahuje 60 %
 ceny výrobku zo závodu

- Araöidové maslo; zmesi zalo�ené na obilninách;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
  palmové jadrá; kukurica  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok
- Ostatné okrem ovocia a orechov varených v pare Výroba, pri ktorej:
   alebo vo vode, neobsahujúce prídavok cukru, zmra- - vöetky pou�ité materiály sú za-
   zené    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-

   lo výrobku,
- hodnota  akýchko¾vek pou�i-
  tých materiálov kap. 17 nepre-
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01  sahuje 30 % ceny výrobku zo 
  závodu

 2009  Ovocné ö�avy (vrátane hroznového muötu) a zele- Výroba, pri ktorej:
 ninové ö�avy neskvasené, bez prídavku alkoholu, - vöetky pou�ité materiály sú za-
 tie� s prísadou cukru alebo iných sladidiel    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-

   lo výrobku,
- hodnota  akýchko¾vek pou�i-
  tých materiálov kap. 17 nepre- 
  sahuje 30 % ceny výrobku zo 
  závodu

 ex kap. 21  Rôzne potravinové prípravky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 2101  Vý�a�ky, esencie a koncentráty z kávy, Ëaju, maté,  Výroba, pri ktorej:
 pra�enej Ëakanky a iné kávové náhradky  -vöetky pou�ité materiály patria 

  do iného Ëísla ako výrobok,
- vöetka pou�itá Ëakanka musí 
   by� úplne získaná

 2103  Prípravky na omáËky a pripravené omáËky; kore-
 nisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horËiËná 
 múËka a pripravená horËica

- Prípravky na omáËky a pripravené omáËky, kore-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
  nisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok. Mo�no vöak
 pou�i� horËiËnú múku alebo
 drvinu, alebo pripravenú horËicu

- HorËiËná múËka a pripravená horËica  Výroba z materiálov ktorého-
 ko¾vek Ëísla

ex 2104  Prípravky na polievky a bujóny a pripravené po-  Výroba z materiálov ktorého-
 lievky a bujóny  ko¾vek Ëísla okrem pripravenej

 alebo konzervovanej zeleniny
 Ëísiel 2002 a� 2005

 2106  Potravinové prípravky  inde neuvedené ani neza- Výroba, pri ktorej:
 hrnuté - vöetky pou�ité materiály sú za-

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota  akýchko¾vek pou�i-
  tých materiálov kap. 17 nepre-
  sahuje 30 % ceny výrobku zo 
  závodu

 ex kap. 22  Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- vöetko hrozno alebo akéko¾-
   vek deriváty z hrozna musia 
   by� úplne získané

2202  Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek s prí- Výroba, pri ktorej:
 davkom cukru alebo iných sladidiel alebo aroma- - vöetky pou�ité materiály sú za-
 tizované a iné nealkoholické nápoje s výnimkou    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
 ovocných alebo zeleninových ötiav Ëísla 2009    lo výrobku,

- hodnota  akýchko¾vek pou�itých
  materiálov kap. 17 nepresahuje
  30 % ceny výrobku zo závodu,
- akáko¾vek ovocná ö�ava (ok-
   rem ananásovej, limetovej  a 
   grapefruitovej) u� musí by� 
   pôvodná
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 2208  Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoho-  Výroba:
 lometrickým titrom menöím ako 80 % vol; - z materiálov nepatriacich do 
 destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje    Ëísla 2207 alebo 2208,

- pri ktorej vöetko hrozno ale-
   bo akéko¾vek materiály získa-
   né z hrozna musia by� úplne 
   získané, alebo ak vöetky ostat-
   né pou�ité materiály sú pô-
   vodné, arak mô�e by� pou�itý
   do limitu 5 % objemu

 ex kap. 23  Zvyöky a odpad v potravinárskom priemysle;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 pripravené krmivo; okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok

 ex 2301  Ve¾rybia drvina; múËky, drviny a aglomerované  Výroba, pri ktorej vöetky po-
 výrobky v tvare valËekov, gu¾ôËok z rýb alebo kô-  u�ité materiály kap. 02 a 03 mu-
 rovcov, mäkkýöov alebo iných vodných bezsta-  sia by� úplne získané
 vovcov nevhodné pre vý�ivu ¾udí

 ex 2303  äkrobárenské zvyöky z výroby kukuriËného ökrobu  Výroba, pri ktorej vöetka po-
 (okrem koncentrovanej máËacej vody) s obsahom  u�itá kukurica musí by� úplne 
 bielkovín nad 40 % hmotnosti, poËítané v suöine  získaná

 ex 2306  Pokrutiny a iný pevný odpad po extrahovaní oli-  Výroba, pri ktorej vöetky oli-
 vového oleja, ktoré obsahujú viac ako 3 % olivo-  vy musia by� úplne získané
 vého oleja

 2309  Prípravky pou�ívané na vý�ivu  zvierat Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité obilniny, cukor 
  alebo melasa, mäso alebo mlie-
  ko musia by� u� pôvodné,
-  vöetky pou�ité
  materiály kap. 03 musia
  by� úplne získané

 ex kap. 24 Tabak a vyrobené tabakové náhradky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály kap. 24 musia by�
 úplne získané

 2402  Cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (ci-  Výroba, pri ktorej aspoÚ 70 %
  garillos) a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek  hmotnosti pou�itého nespraco-

 vaného tabaku alebo tabakové-
 ho odpadu Ëísla 2401 u� musí 
 by� pôvodného

 ex 2403  Tabak na fajËenie  Výroba, pri ktorej aspoÚ 70 %
 hmotnosti pou�itého nespraco-
 vaného tabaku alebo tabakové-
 ho odpadu Ëísla 2401 u� musí 
 by� pôvodného

 ex kap. 25  So¾; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok

 ex 2504  Prírodný kryötalický grafit s obohateným obsahom  Obohatenie o obsah uhlíka, Ëis-
 uhlíka, Ëistený a drvený  tenie a mletie surového kryöta-

 lického grafitu

 ex 2515  Mramor, rozrezaný pílou alebo inak na bloky ale-  Delenie mramoru rezaním alebo inak
 bo dosky pravouhlého (vrátane ötvorcového)  (tie� u� narezaného) s hrúbkou, ktorá
 tvaru s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm  presahuje 25 cm

 ex 2516  éula, porfýr, ËadiË, pieskovec a iné kamene na  Delenie  kameÚa rezaním alebo inak
 výtvarné alebo stavebné úËely len delené rezaním (tie� u� narezaného) s hrúbkou, ktorá
 Ëi inak do blokov alebo dosiek pravouhlého (vrá-  presahuje 25 cm
 tane ötvorcového) tvaru s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm 
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex 2518  Kalcinovaný dolomit  Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu

 ex 2519  Mletý prírodný uhliËitan vápenatý (magnezit),  Výroba, pri ktorej vöetky po-
v hermeticky uzavretých kontajneroch a oxid horeË-  u�ité materiály sú zaradené do 
 natý, tie� Ëistý, iný ako tavená alebo spekaná mag-  iného Ëísla ako výrobok. Mo�-
 nézia  no vöak pou�i� prírodný uhliËi-

 tan horeËnatý (magnezit)

 ex 2520  Sadry öpeciálne pripravené pre stomatológiu  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex 2524  Azbestové vlákna  Výroba z azbestového koncen-
  trátu (z azbestovej rudy)

 ex 2525  Práöková s¾uda  Mletie s¾udy alebo s¾udového
 odpadu

 ex 2530  Farebné hlinky, kalcinované alebo vo forme práö-  Kalcinácia alebo mletie fareb-
 ku  ných hliniek

 kap. 26  Rudy kovov, trosky a popoly  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex kap. 27  Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich des-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 tilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok

 ex 2707  Oleje, v ktorých hmotnos� aromatických zlo�iek  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 presahuje hmotnos� nearomatických zlo�iek, pri-  ného alebo viacerých öpecific-

 Ëom sa tieto oleje podobajú minerálnym olejom zís-  kých postupov1)
 kaným destiláciou vysokotepelného uho¾ného  alebo
 dechtu, pri ktorých sa viac ako 65 % objemu desti-  iné operácie, v ktorých vöet-
 luje pri 250 °C (vrátane zmesí lakového benzínu   ky pou�ité materiály sú zarade-
a benzénu), pou�ívané ako pohonné látky alebo na  né do iného Ëísla ako výrobok.
 vykurovanie  Avöak materiály zaradené  do 

 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 ex 2709 Surové oleje získané z bitúmenových nerastov  ätiepna destilácia bitúmenových
 materiálov

 2710  Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, iné  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahr-  ného alebo viacerých öpecific-

 nuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac hmot-  kých postupov2)
 nosti minerálnych olejov alebo olejov z bitúmeno-  alebo
 vých nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou  iné operácie, v ktorých vöet-
 zlo�kou týchto prípravkov  ky pou�ité materiály sú zarade-

 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 2711  Zemný plyn a iné plynné uh¾ovodíky  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 ného alebo viacerých öpecific-

 kých postupov2)
 alebo
 iné operácie, v ktorých vöet-

1) Osobitné podmienky vz�ahujúce sa na �öpecifické postupy� pozri v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
2) Osobitné podmienky vz�ahujúce sa na �öpecifické postupy� pozri v úvodnej poznámke 7.2.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
nepresiahne 50 % ceny výrob-
ku zo závodu

 2712  Vazelína; parafín, mikrokryötalický (ropný) vosk,  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 parafínový gáË, ozokerit, montánny vosk, raöelino-  ného alebo viacerých öpecific-

 vý vosk, ostatné minerálne vosky a podobné vý-  kých postupov1)
 robky získané synteticky alebo iným spôsobom,  alebo
 tie� farbené  iné operácie, v ktorých vöet-

 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 2713  Petrolejový koks,  petrolejový bitúmen a iné zvyö-  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 ky minerálnych olejov alebo olejov z bitúmeno-  ného alebo viacerých öpecific-

 vých nerastov  kých postupov2)
 alebo
 iné operácie, v ktorých vöet-
 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 2714  Prírodné bitúmeny (�ivice) a prírodný asfalt; bitú-  0perácie rafinácie a/alebo jed-
 menové bridlice a bitúmenové piesky; asfalty a as-  ného alebo viacerých öpecific-

 faltové horniny  kých postupov 2) alebo
 iné operácie, v ktorých  vöet-
 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 2715  Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 alebo prírodného bitúmenu, petrolejového (nafto-  ného alebo viacerých öpecific-

 vého) bitúmenu, zemného dechtu alebo smoly zo  kých postupov 2)
 zemného dechtu (napr. asfaltový tmel, riedené a  alebo
 podobné výrobky)  iné operácie, v ktorých  vöet-

 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 ex kap. 28  Anorganické chemikálie; anorganické alebo orga-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 nické zlúËeniny drahých kovov, kovov vzácnych  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov;  iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 okrem:  Avöak materiály zaradené  do  zo závodu

 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�

1) Osobitné podmienky vz�ahujúce sa na �öpecifické podmienky� pozri v úvodnej poznámke 7.2.
2) Osobitné podmienky  vz�ahujúce sa na �öpecifické podmienky� pozri v úvodných poznámkach 7.1. a 7.3.
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 20 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 ex 2805  �Mischmetall� � zmesový kov  Výroba elektrolytickým alebo

 tepelným spracovaním, pri kto-
 rom hodnota vöetkých pou�i-
 tých materiálov nepresahuje 
 50 % ceny výrobku zo závodu

 ex 2811  Oxid sírový  Výroba z oxidu siriËitého  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex 2833  Síran hlinitý  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex 2840  Peroxoboritan sodný  Výroba z pentahydrátu tetrabo-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ritanu sodného  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex kap. 29  Organické chemické výrobky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 Avöak materiály zaradené  do  zo závodu
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 20 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 ex 2901  Acyklické uh¾ovodíky na pou�itie ako pohonné  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 látky alebo ako palivá  ného alebo viacerých öpecific-

 kých postupov1)
 alebo
 iné operácie, v ktorých vöet-
 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne  50 % ceny výrobku 
 zo závodu

 ex 2902  Cykloalkány a cykloalkény (iné ako azulény), ben- Operácie rafinácie a/alebo jed-
 zén, toluén, xylény na pou�itie ako pohonné látky  ného alebo viacerých öpecific-

  alebo palivá  kých postupov1)
 alebo
 iné operácie, v ktorých  vöet-
 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 ex 2905  Kovové alkoholáty alkoholov tohto Ëísla a etano-  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 lu alebo glycerolu  vek Ëísla vrátane iných materiá-  vöetkých pou�itých materiálov

 lov Ëísla 2905.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 Avöak kovové alkoholáty toh-  zo závodu
 to Ëísla mô�u by� pou�ité  za
 predpokladu, �e ich hodnota 

1) Osobitné podmienky vz�ahujúce sa na �öpecifické podmienky� pozri v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 nepresiahne 20 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 2915  Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxoky-  vek Ëísla.  vöetkých pou�itých materiálov
 seliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózode-  Avöak hodnota vöetkých pou�i-  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 riváty  tých materiálov Ëísiel 2915 a  zo závodu

 2916 nesmie presahova�  20 % 
 ceny výrobku zo závodu

 ex 2932 - Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
   nitrózoderiváty  vek Ëísla.  vöetkých pou�itých materiálov

 Avöak hodnota vöetkých pou�i-  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 tých materiálov Ëísla  2909 ne-  zo závodu
 smie presahova�  20 %  ceny vý-
 robku zo závodu

- Cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty a ich ha-  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
   logén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty  vek Ëísla  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 2933  Heterocyklické zlúËeniny len s dusíkatým(i) hete-  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 roatómom (heteroatómami)  vek Ëísla.  vöetkých pou�itých materiálov

 Avöak hodnota vöetkých pou�i-  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 tých materiálov Ëísiel 2932 a  zo závodu
 2933 nesmie presahova�  20 % 
 ceny výrobku zo závodu

 2934  Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklic-  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ké zlúËeniny  vek Ëísla.  vöetkých pou�itých materiálov

 Avöak hodnota vöetkých pou�i-  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 tých materiálov Ëísiel 2932,  zo závodu
 2933 a 2934 nesmie presaho-
 va� 20 % ceny výrobku zo závo-
 du

 ex kap. 30  Farmaceutické výrobky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky po-
 u�ité materiály sú zaradené do
 iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresahuje 20 % ceny výrobku
 zo závodu

 3002  ¼udská krv; �ivoËíöna krv pripravená na terape-
 utické, profylaktické alebo na diagnostické úËely; 
 antiséra a ostatné krvné zlo�ky a modifikované 
 imunologické výrobky, tie� získané biotechnolo-
 gickými procesmi; oËkovacie látky, toxíny, kultú-
 ry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podob-
 né výrobky:

- Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zlo-  Výroba z materiálov akéhoko¾-
   �iek, ktoré boli zmieöané na terapeutické alebo  vek Ëísla vrátane iných mate-
   profylaktické pou�itie, alebo nemieöané výrobky,  riálov Ëísla 3002.  Tu uvedené
   na uvedené pou�itie upravené do odmerných dá-  materiály sa mô�u tie� pou�i� za
   vok alebo balenia pre maloobchodný predaj  predpokladu, �e ich hodnota  

 nepresahuje  20 %  ceny výrob-
 ku zo závodu

- Iné:

-- ¼udská krv  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek Ëísla vrátane iných mate-
 riálov Ëísla 3002.  Tu uvedené
 materiály sa mô�u tie� pou�i� za
 predpokladu, �e ich hodnota  
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 nepresahuje  20 %  ceny výrob-
 ku zo závodu

-- éivoËíöna krv pripravená na terapeutické alebo  Výroba z materiálov akéhoko¾-
    profylaktické pou�itie  vek Ëísla vrátane iných mate-

 riálov Ëísla 3002.  Tu uvedené
 materiály sa mô�u tie� pou�i� za
 predpokladu, �e ich hodnota  
 nepresahuje  20 %  ceny výrob-
 ku zo závodu

-- Krvné zlo�ky iné ako antiséra, hemoglobín a sé-  Výroba z materiálov akéhoko¾-
    rový globulín  vek Ëísla vrátane iných mate-

 riálov Ëísla 3002.  Tu uvedené
 materiály sa mô�u tie� pou�i� za
 predpokladu, �e ich hodnota  
 nepresahuje  20 %  ceny výrob-
 ku zo závodu

-- Hemoglobín, krvný globulín a sérový globulín  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek Ëísla vrátane iných mate-
 riálov Ëísla 3002.  Tu uvedené
 materiály sa mô�u tie� pou�i� za
 predpokladu, �e ich hodnota  
 nepresahuje  20 %  ceny výrob-
 ku zo závodu

-- Ostatné  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek Ëísla vrátane iných mate-
 riálov Ëísla 3002.  Tu uvedené
 materiály sa mô�u tie� pou�i� za
 predpokladu, �e ich hodnota  
 nepresahuje  20 %  ceny výrob-
 ku zo závodu

 3003 a  Lieky (okrem výrobkov Ëísiel 3002, 3005 alebo 3006)
 3004

- Získané z amikacínu Ëísla 2941  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály Ëísla 3003 ale-
 bo 3004 mô�u by�  pou�ité za
 predpokladu, �e ich hodnota 
 spolu nepresahuje 20 % ceny 
 výrobku zo závodu

- Ostatné Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku. 
   Avöak materiály Ëísla 3003 
   alebo 3004 mô�u by�  pou�ité
   za predpokladu, �e ich hod- 
   nota spolu nepresahuje 20 % 
   ceny výrobku zo závodu,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex kap. 31  Hnojivá; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex 3105  Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 lebo tri z hnojivových prvkov: dusík, fosfor alebo - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 draslík; iné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tablet-    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 kách alebo v podobnej úprave, alebo v balení nepre-    lo výrobku. Avöak materiály  zo závodu
 sahujúcom hmotnos� 10 kg; okrem:    zaradené do toho istého Ëísla
- dusiËnanu sodného    mô�u by�  pou�ité za predpo-
- kyanidu vápenatého    kladu, �e ich hodnota nepre-
- síranu draselného    sahuje 20 % ceny výrobku zo
- síranu horËíka a draslíka    zo závodu,

- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex kap. 32  Trieslovinové a farbiarske vý�a�ky; taníny a ich de-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 riváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky;  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem:  iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku

 Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 ex 3201  Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty  Výroba z trieslových vý�a�kov  Výroba, pri ktorej hodnota  
 rastlinného pôvodu  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 3205  Farebné laky; prípravky zalo�ené na  farebných  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 lakoch öpecifikované v poznámke 3 k tejto kapito-  vek Ëísla okrem Ëísiel 3203,  vöetkých pou�itých materiálov

 le1)  3204 a 3205. Avöak materiály  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 Ëísla 3205 mô�u by� pou�ité za  zo závodu
predpokladu, �e ich hodnota 
nepresahuje 20 % ceny výrobku 
zo závodu

 ex kap. 33  Silice a rezinoidy; voÚavkárske, kozmetické a to-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 aletné prípravky; okrem:  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 3301  Silice (s terpénom i bez neho) vrátane pevných a  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 absolútnych; rezinoidy; extrahované prírodné bal-  vek Ëísla vrátane materiálov  vöetkých pou�itých materiálov

 zamy; koncentráty silíc v tukoch, v nevysýchate¾-  inej "skupiny" 2) v tomto Ëísle.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 ných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané  Avöak materiály tej istej skupi-  zo závodu
 napustením týchto výrobkov vonnou esenciou ale-  ny mô�u by�  pou�ité za pred-
 bo maceráciou; terpenické ved¾ajöie výrobky vzni-  pokladu, �e ich hodnota nepre-
 kajúce pri deterpenácii silíc; aromatické a vodné  sahuje 20 % ceny výrobku zo 
 destiláty a vodné roztoky silíc  zo závodu

 ex kap. 34  Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky,  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky,  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 pripravené vosky, leötiace a Ëistiace prípravky,  iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 svieËky a podobné výrobky, modelovacie pasty,  Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry;  ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 okrem:  té za predpokladu, �e ich hod-

 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 ex 3403  Mastiace prípravky s obsahom menej ako 70 %  Operácie rafinácie a/alebo jed-
 hmotnosti ropných olejov alebo olejov z bitúmeno-  ného alebo viacerých öpecific-

 vých nerastov  kých postupov3)

2)   �Skupinou�  sa myslí akáko¾vek Ëas� Ëísla oddelená od ostatných bodkoËiarkou.

1)  V poznámke 3 ku kap. 32 sa uvádza, �e ide o prípravky, ktoré sa pou�ívajú na farbenie akéhoko¾vek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich 
     materiálov za predpokladu, �e nie sú zaradené do iného Ëísla kap. 32.

3)  Osobitné podmienky vz�ahujúce sa na �öpecifické postupy� pozri v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 alebo
 iné operácie, v ktorých vöet-
 ky pou�ité materiály sú zarade-
 né do iného Ëísla ako výrobok.
 Avöak materiály zaradené  do 
 toho istého Ëísla sa mô�u pou�i�
 za predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresiahne 50 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 3404  Umelé vosky a pripravené vosky

- Na základe parafínu, ropných voskov, voskov  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 z bitúmenových nerastov, z parafínových zvyökov  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok.
Avöak materiály zaradené do to-
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 50 % ceny vý-
 robku zo závodu

- Ostatné  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vek Ëísla okrem:  vöetkých pou�itých materiálov
- stu�ených olejov Ëísla 1516  nepresiahne 40 % ceny výrobku
   majúcich charakter voskov,  zo závodu
- mastných kyselín chemicky 
  nedefinovaných alebo priemy-
  selných mastných alkoholov
  Ëísla 3823 majúcich charakter
  voskov,
- materiálov Ëísla 3404.
Avöak tieto materiály mô�u by�
 pou�ité za predpokladu, �e ich
 hodnota  nepresahuje 50 % ceny
 výrobku zo závodu

ex kap. 35  Albumínoidné látky; modifikované ökroby; gleje,  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 enzýmy; okrem:  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 50 % ceny vý-
 robku zo závodu

 3505  Dextríny a iné modifikované ökroby (napr. pred�e-
 latínované alebo esterifikované ökroby); gleje na 
 báze ökrobov alebo dextrínu alebo iných modifiko-
 vaných ökrobov

- äkrobové étery a estery  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vek Ëísla vrátane ostatných ma-  vöetkých pou�itých materiálov
 teriálov Ëísla 3505  nepresiahne 40 % ceny výrobku

 zo závodu

- Ostatné  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vek Ëísla okrem materiálov patriacich  vöetkých pou�itých materiálov
 do Ëísla 1108  nepresiahne 40 % ceny výrobku

 zo závodu

 ex 3507 Pripravené enzýmy inde neuvedené ani nezahrnuté  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 kap. 36  Výbuöniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; py-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 roforické zliatiny; niektoré hor¾avé prípravky  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 ex kap. 37  Fotografické a kinematografické výrobky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 3701  Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé, neexpo-
 nované, z iných materiálov ako z papiera, kartónu,
 lepenky alebo textílií; ploché okam�ité kopírovacie
 filmy, citlivé, neexponované, tie� v kazetách

- Okam�ité kopírovacie filmy pre farebnú fotogra-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
   fiu v kazetách  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako 3701 alebo  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 3702. Avöak materiály Ëísla  zo závodu
 3702 mô�u by�  pou�ité za 
 predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresahuje 30 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 - Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 iného Ëísla ako 3701 alebo 3702.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 Avöak materiály Ëísiel  3701  zo závodu
 a  3702 mô�u by�  pou�ité za 
 predpokladu, �e ich hodnota 
 nepresahuje 20 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 3702  Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé, neexpo-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 nované, z iných materiálov ako z papiera, kartónu,  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 lepenky alebo textílií; ploché okam�ité kopírovacie  iného Ëísla ako 3701 alebo  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 filmy, citlivé, neexponované  3702  zo závodu

 3704  Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie,  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 exponované, ale nevyvolané  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako 3701 a� 3704  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex kap. 38  Rôzne chemické výrobky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 iného Ëísla ako výrobok.  nepresiahne 40 % ceny výrobku
Avöak materiály zaradené do to-  zo závodu
 ho istého Ëísla mô�u by�  pou�i-
 té za predpokladu, �e ich hod-
 nota  nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 ex 3801 - Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloid-  Výroba, pri ktorej hodnota  
   ný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

- Grafit vo forme pasty v zmesi s minerálnymi olej-  Výroba, pri ktorej hodnota   Výroba, pri ktorej hodnota  
   mi pri viac ako 30 % hmotnosti grafitu  vöetkých pou�itých materiálov  vöetkých pou�itých materiálov

 Ëísla 3403 nepresahuje 20 % ce-  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 ny výrobku zo závodu  zo závodu

 ex 3803  Rafinovaný tálový olej  Rafinácia surového tálového oleja  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex 3805  Sulfátové terpentínové silice, Ëistené  »istenie surových sulfátových  Výroba, pri ktorej hodnota  
 terpentínových silíc destiláciou  vöetkých pou�itých materiálov
 alebo rafináciou  nepresiahne 40 % ceny výrobku

 zo závodu

 ex 3806  Estery �ivíc  Výroba zo �ivicových kyselín  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex 3807  Drevný decht (asfalt alebo smola z drevného dech-  Destilácia drevného dechtu  Výroba, pri ktorej hodnota  
 tu)  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zo závodu

 3808  Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prí-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 pravky proti klíËeniu a regulátory rastu rastlín, de-  vöetkých pou�itých materiálov
 zinfekËné prostriedky a podobné výrobky v úpra-  nepresiahne 50 % ceny výrobku
 ve alebo balení na drobný predaj alebo ako prí-  zo závodu
 pravky alebo tovar (napr. sírne pásy, knôty a svieË-
 ky a mucholapky)

 3809  Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prí-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 pravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie far-  vöetkých pou�itých materiálov
 bív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a  nepresiahne 50 % ceny výrobku
 moridlá) pou�ívané v textilnom, papierenskom,  zo závodu
 ko�iarskom a podobnom priemysle, inde neuvede-
 né ani nezahrnuté

 3810  Prípravky na Ëistenie kovových povrchov; tavivá a  Výroba, pri ktorej hodnota  
 iné pomocné prípravky na spájkovanie namäkko,  vöetkých pou�itých materiálov
 spájkovanie natvrdo alebo zváranie; práöky a pas-  nepresiahne 50 % ceny výrobku
 ty na spájkovanie alebo zváranie kovov alebo  zo závodu
 iných materiálov; prípravky pou�ívané na opláöte-
 nie alebo na výplÚ zvarovacích elektród alebo tyËí

 3811  AntidetonaËné prípravky (proti klepaniu motora),
 oxidaËné inhibítory, �iviËné inhibítory, zlepöovaËe 
 viskozity, antikorózne prostriedky a iné prísady do 
 minerálnych olejov (vrátane benzínu) alebo iných
 tekutín pou�ívaných na rovnaké úËely ako mine-
 rálne oleje:

- Pripravené prísady do mazacích olejov obsahujú-  Výroba, pri ktorej hodnota  
  ce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúme-  vöetkých pou�itých materiálov
  nových minerálov  nepresiahne 50 % ceny výrobku

 zo závodu

- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 3812  Pripravené urých¾ovaËe vulkanizácie; zlo�ené plas-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 tifikátory pre kauËuk alebo plasty, inde neuvedené  vöetkých pou�itých materiálov
 ani nezahrnuté; antioxidaËné prípravky a iné zmeso-  nepresiahne 50 % ceny výrobku
 vé stabilizátory pre kauËuk alebo plasty  zo závodu

3813  Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplne-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 né hasiace granáty a bomby  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 3814  Zlo�ené organické rozpúö�adlá a riedidlá, inde neu-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vedené ani nazahrnuté; prípravky na odstraÚova-  vöetkých pou�itých materiálov
 nie náterov a lakov  nepresiahne 50 % ceny výrobku
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 zo závodu

 3818  Chemické prvky dopované na pou�itie v elektroni-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ke, v tvare diskov, doötiËiek alebo v podobných  vöetkých pou�itých materiálov
 tvaroch; chemické zlúËeniny dopované na pou�itie  nepresiahne 50 % ceny výrobku
 v elektronike  zo závodu

 3819  Kvapaliny do hydraulických b‡zd a iné pripravené  Výroba, pri ktorej hodnota  
 kvapaliny do hydraulických prevodov neobsahu-  vöetkých pou�itých materiálov
 júce �iadne alebo obsahujúce menej ako 70 %  nepresiahne 50 % ceny výrobku
 hmotnosti minerálnych olejov získaných z bitúme-  zo závodu
 nových nerastov

 3820  Prípravky proti zam‡zaniu a pripravené tekutiny  Výroba, pri ktorej hodnota  
 na odmrazovanie  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 3822  Diagnostické alebo laboratórne reagencie na pod-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 lo�ke a pripravené laboratórne reagencie, tie� na  vöetkých pou�itých materiálov
 podlo�ke, iné ako Ëísiel 3002 alebo 3006  nepresiahne 50 % ceny výrobku

 zo závodu

 3823  Technické monokarboxylové mastné kyseliny; ole-
 je z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 - Technické monokarboxylové mastné kyseliny;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
    oleje z rafinácie kyselín  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok

 - Technické mastné alkoholy  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek iného Ëísla vrátane iných 
 materiálov Ëísla 3823

 3824  Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá;
 chemické výrobky alebo prípravky chemického 
 priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvet-
 ví (vrátane vyrobených zo zmesí prírodných výrobkov),
 inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyökové
 produkty chemického priemyslu alebo príbuzných 
 priemyselných odvetví, inde neuvedené ani nezahrnuté:

- Nasledujúce výrobky z tohto Ëísla:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá  iného Ëísla ako výrobok. Avöak  nepresiahne 40 % ceny výrobku
 zalo�ené na prírodných �iviËných výrobkoch  materiály zaradené do toho isté-  zo závodu

 ho Ëísla mô�u by� pou�ité za 
 Kyseliny nafténové, ich soli nerozpustné vo vode  predpokladu, �e ich hodnota
 a ich estery  nepresahuje 20 % ceny výrobku

 Sorbitol iný ako Ëísla 2905
 Ropné sulfonáty okrem ropných sulfonátov alka-
 lických kovov,  amónia  alebo   
 etanolamínov; tiofénické sulfonátové
 kyseliny  z  olejov
 získaných z bitúmenových nerastov a ich soli

 IónomeniËe

 Getry (pohlcovaËe plynov) na vákuové trubice

 Alkalický oxid �eleza na Ëistenie plynov

 Zriedená Ëpavková voda a pou�itý oxid, získané 
 pri Ëistení uho¾ného plynu

 Sulfonafténové kyseliny, ich soli rozpustné 
 vo vode a ich estery
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 Pribudlina a Dippelov olej

 Zmesi solí s rozdielnymi aniónmi

 Kopírovacie pasty na báze �elatíny, tie� na papiero-
 vej alebo textilnej podlo�ke

- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 50 % ceny výrobku
 zo závodu

 3901 a�  Plasty v primárnych formách, odpad, odrezky a 
 3915  örot z plastov; okrem Ëísiel ex 3907 a 3912, pre kto-

 ré je  pravidlo stanovené ni�öie:

- Produkty adiËnej polymerizácie, pri ktorých jed-  Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
  noduchý monomér predstavuje najmenej  99 % - hodnota  vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
  hmotnosti z celkového obsahu polyméru    materiálov nepresahuje 50 %  nepresiahne 25 % ceny výrobku

   ceny výrobku zo závodu,  zo závodu
- hodnota akýchko¾vek pou�i-
   tých materiálov kap. 39 nepre-
   sahuje 20 % ceny výrobku zo

   závodu 1)

- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota   Výroba, pri ktorej hodnota  
 pou�itých materiálov kap. 39  vöetkých pou�itých materiálov
 nepresiahne 20 % ceny výrobku  nepresiahne 25 % ceny výrobku

 zo závodu 1)  zo závodu

 ex 3907 - Kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopoly-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
  mér akrylonitril-butadién-styrén (ABS)  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok. Avöak
 materiály zaradené do toho isté-
 ho Ëísla mô�u by� pou�ité za 
 predpokladu, �e ich hodnota

 nepresahuje 50 % ceny výrobku1)

 - Polyester  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 kap. 39 nepresahuje 20 % ceny 
 výrobku zo závodu a/alebo
 výroba z polykarbonátu tetra-
 bromo-(bisfenol A)

 3912  Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené  Výroba, pri ktorej hodnota 
  ani nezahrnuté v primárnych formách  akýchko¾vek pou�itých mate-

 riálov zaradených do toho isté-
 ho Ëísla ako výrobok nepresa-
 huje 20 % ceny výrobku zo závodu

 3916 a�  Polotovary a výrobky z plastov okrem Ëísiel 
 3921  ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pre ktoré platia ni�öie 

 uvedené pravidlá:

- Ploché výrobky opracované inak ako len na po-  Výroba, pri ktorej hodnota   Výroba, pri ktorej hodnota  
  vrchu alebo narezané do tvarov iných ako pravo-  vöetkých pou�itých materiálov  vöetkých pou�itých materiálov
  uhlých (vrátane ötvorcových);  iné výrobky Ôalej  kap. 39 nepresahuje 50 % ceny  nepresiahne 25 % ceny výrobku
  opracované inak ako na povrchu  výrobku zo závodu  zo závodu

- Ostatné:
-- Výrobky adiËnej homopolymerizácie, pri ktorých  Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
    jednoduchý monomér predstavuje vyöe 99 % - hodnota  vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
    hmotnosti z celkového obsahu polyméru    materiálov nepresahuje 50 %  nepresiahne 25 % ceny výrobku

   ceny výrobku zo závodu,  zo závodu

    strane do Ëísiel 3907 a� 3911, uplatní sa toto obmedzenie na  tú skupinu, ktorá pod¾a hmotnosti vo výrobku prevláda.

1) V prípade, �e výrobok pozostáva súËasne z materiálov zaradených na jednej strane do Ëísiel 3901 a� 3906 a na druhej 
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

- hodnota akýchko¾vek pou�i-
   tých materiálov kap. 39 nepre-
   sahuje 20 % ceny výrobku zo

   závodu 1)

-- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota   Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov  vöetkých pou�itých materiálov
 kap. 39 nepresahuje 20 % ceny  nepresiahne 25 % ceny výrobku

 výrobku zo závodu 1)  zo závodu

 ex 3916 a  Profily a  rúry  Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ex 3917 - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov

  materiálov  nepresahuje 50 %  nepresiahne 25 % ceny výrobku
   ceny výrobku zo závodu,  zo závodu
- hodnota akýchko¾vek materiá-
   lov toho istého Ëísla ako výro-
   bok nepresahuje 20 % ceny 
   výrobku zo závodu

 ex 3920 - Ionomérové listy alebo fólie  Výroba z termoplastickej par-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ciálnej soli, ktorá je kopolymé-  vöetkých pou�itých materiálov
 rom etylénu a kyseliny meta-  nepresiahne 25 % ceny výrobku
 krylovej ËiastoËne neutralizova-  zo závodu
 nej kovovými iónmi, hlavne 
 zinku a sodíka

- Listy z regenerovanej celulózy, polyamidov alebo  Výroba, pri ktorej hodnota  
  polyetylénu  akýchko¾vek pou�itých materiá-

 lov toho istého Ëísla ako výro-
 bok nepresahuje 20 % ceny vý-
 robku zo závodu

 ex 3921 Fólie z plastov, metalizované  Výroba z vysokotransparent-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ných polyesterových fólií  s  vöetkých pou�itých materiálov
 hrúbkou menej ako 23 mikró-  nepresiahne 25 % ceny výrobku

 nov 2)  zo závodu

 3922 a�  Výrobky z plastov  Výroba, pri ktorej hodnota  
 3926  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

ex kap. 40  KauËuk a výrobky z neho; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

ex 4001  Laminované dosky alebo kauËukový krep na to-  Laminácia tabú¾ z prírodného
 pánky  kauËuku

 4005  Zmesové kauËuky, nevulkanizované v primárnych  Výroba, pri ktorej hodnota  
 formách alebo platniach, listoch alebo pásoch  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 4012  Protektorované alebo pou�ité gumové pneumatiky;
 plné obruËe alebo nízkotlakové pláöte, vymenite¾né
 behúne pláö�a pneumatiky a ochranné vlo�ky do 
 ráfika pneumatiky, gumové:

- Protektorované pneumatiky, i plné alebo duté  Protektorovanie  pou�itých 

    Gardnerovým zákalometrom je menöia ako 2 %.

2) Za vysokotransparentné fólie budú pova�ované fólie, ktorých optická tlmivos� meraná pod¾a ASTM-D 1003-16

1) V prípade, �e výrobok pozostáva súËasne z materiálov zaradených na jednej strane do Ëísiel 3901 a� 3906 a na druhej 

    strane do Ëísiel 3907 a� 3911, uplatní sa toto obmedzenie na  tú skupinu, ktorá pod¾a hmotnosti vo výrobku prevláda.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

  pneumatiky  pneumatík (plných alebo du-
 tých)

- Ostatné  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek Ëísla okrem materiálov
 Ëísla 4011 alebo 4012

 ex 4017  Výrobky z tvrdej gumy  Výroba z tvrdej gumy

 ex kap. 41  Surové ko�e a ko�ky (iné ako ko�uöiny) a usne;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok. 
 ex 4102  Surové ovËie alebo jahÚacie ko�e bez vlny  Odstránenie vlny z ovËích alebo

 jahÚacích ko�í s vlnou

 4104 a�  VyËinené ko�e i usne bez chlpov alebo vlny iné  VyËiÚovanie predËinenej ko�e
 4107  ako vyËinené ko�e alebo usne Ëísla 4108 alebo  alebo

 4109  výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 4109  Lakové alebo lakové laminované usne;  metalizo-  Výroba z usní a ko�í Ëísiel 4104
 né usne  a� 4107 za predpokladu, �e ich

 hodnota nepresahuje 50 % ceny
 výrobku zo závodu

 kap. 42  Ko�ené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 cestovné potreby, kabelky a podobné schránky;  té materiály sú  zaradené do 
 výrobky z Ëriev (iné ako z Ëriev húsenice priadky  iného Ëísla ako výrobok 
 moruöovej)

 ex kap. 43  Ko�uöiny a umelé ko�uöiny; výrobky z nich;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 ex 4302  VyËinené alebo upravené ko�uöiny zoöité:
 
- Rúna, vrecia, krí�e, kocky a podobné úpravy  Bielenie alebo farbenie so stri-

 haním a öitím jednotlivých ne-
 zoöitých vyËinených alebo
 upravených ko�uöín

- Ostatné  Výroba z nezoöitých, vyËine-
 ných alebo upravených ko�u-
 öín

 4303  Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z ko�uöín  Výroba z nezoöitých, vyËine-
 ných alebo upravených ko�u-
 öín Ëísla 4302

 ex kap. 44  Drevo, drevené uhlie a výrobky z dreva; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 ex 4403  Drevo nahrubo otesané do hranolov  Výroba zo surového dreva, tie�
 odkôrneného alebo len nahru-
 bo opracovaného

 ex 4407  Drevo rozrezané alebo ötiepané pozdÂ�ne alebo na  Hob¾ovanie,  brúsenie  alebo 
 kusy, lúpané, tie� hob¾ované, brúsené alebo spája-  spájanie  klinovým  ozubom
 né klinovým ozubom s hrúbkou presahujúcou 
 6 mm

 ex 4408  Dyhy a listy  na preglejky s hrúbkou menöou ako  Zosadzovanie, hob¾ovanie, brú-
 6 mm, zosadzované alebo lúpané, s hrúbkou ne-  senie alebo spájanie  klinovým 
 presahujúcou 6 mm, hob¾ované, brúsené  alebo  ozubom
 spájané klinovým ozubom
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex 4409  Drevo spojito profilované na hranách alebo plo-
 chách, tie� hob¾ované, brúsené alebo spájané kli-
 novým ozubom:

- Brúsené alebo spájané klinovým ozubom  Brúsenie alebo spájanie klino-
 vým ozubom

- Liöty a �liabky  Liötovanie alebo �liabkovanie

 ex 4410 a�  Drevené liöty a �liabky na nábytok, rámy, vnútor-  Liötovanie alebo �liabkovanie
 ex 4413  nú dekoráciu, elektrické vedenia a pod.

 ex 4415  Debny, debniËky, klietky, bubny a podobné dre-  Výroba z dosák nenarezaných 
 vené obaly  na mieru

 ex 4416  Sudy, kade,  putne a iné drevárske výrobky a ich  Výroba zo ötiepaných du�ín,
 Ëasti, z dreva  ktoré majú len dva narezané

 hlavné povrchy, a nie sú inak 
 opracované

 ex 4418 - Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok. 
 Mô�u by� pou�ité voötinové
 drevené dosky, öindle a lupky

- Liöty a �liabky  Liötovanie alebo �liabkovanie

 ex 4421  Polotovary na zápalky; drevené nity alebo kolíËky  Výroba z dreva akéhoko¾vek 
 do obuvi  Ëísla okrem vy�ahovaného dre-

 va Ëísla 4409

 ex kap. 45  Korok a korkové výrobky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 4503  Výrobky z prírodného korku  Výroba z korku Ëísla 4501

 kap. 46  Výrobky zo slamy, z esparta alebo iného materiálu  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 na úplety; koöikárske výrobky  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 kap. 47  Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vlák-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 nin; zberový (odpad a výmet) papier, kartón alebo  té materiály sú  zaradené do 
 lepenka  iného Ëísla ako výrobok 

 ex kap. 48  Papier, kartón alebo lepenka; výrobky z papieren-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 ských  vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky;  té materiály sú  zaradené do 
 okrem:  iného Ëísla ako výrobok 

 ex 4811  Papier a kartón iba linajkovaný alebo ötvorËekova-  Výroba z papierenských mate-
 ný  riálov kap. 47

 4816  Karbónový papier, samokopírovací papier a iné  Výroba z papierenských mate-
 kopírovacie alebo pretlaËovacie papiere (iný ako  riálov kap. 47
 Ëísla 4809), rozmno�ovacie blany a ofsetové matri-
ce z papiera, tie� v ökatuliach

 4817  Obálky, aerogramy, neilustrované poötové karty Výroba, pri ktorej:
 a koreöpondenËné lístky z papiera, kartónu alebo - vöetky pou�ité materiály sú za-
 lepenky; ökatule, taöky, náprsné taöky a písacie sú-    radené do iného Ëísla ako 
 pravy obsahujúce potreby na koreöpondenciu,    výrobok,
 z papiera, kartónu alebo lepenky - hodnota vöetkých pou�itých 

   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex 4818  Toaletný papier  Výroba z papierenských mate-
 riálov kap. 47
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex 4819  äkatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papie- Výroba, pri ktorej:
 ra, kartónu, lepenky, buniËitej vaty alebo pásov - vöetky pou�ité materiály sú za-
 splstených buniËitých vlákien    radené do iného Ëísla ako 

   výrobok,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex 4820  Súpravy listových papierov  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 4823  Iný papier, kartón, lepenka, buniËitá vata a pásy  Výroba z papierenských mate-
 splstených buniËitých vlákien, rezané do formátu  riálov kap. 47

 ex kap. 49  TlaËené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky poly-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 grafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány;  té materiály sú  zaradené do 
 okrem:  iného Ëísla ako výrobok 

 4909  TlaËené alebo ilustrované poötové karty alebo  Výroba z materiálov nezarade-
 poh¾adnice; tlaËené karty s osobnými pozdravmi,  ných v Ëísle 4909 alebo 4911
 správami alebo oznámeniami, tie� ilustrované, prí-
 padne tie� s obálkami alebo ozdobami

 4910  Kalendáre vöetkých druhov vrátane kalendárov  
 vo forme blokov:

 - Kalendáre "veËného" typu alebo s vymenite¾nými Výroba, pri ktorej:
   blokmi na základni inej ako z papiera, lepenky - vöetky pou�ité materiály sú za-
   alebo kartónu    radené do iného Ëísla ako

   výrobok,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

- Ostatné  Výroba z materiálov nezarade-
 ných v Ëísle 4909 alebo 4911

 ex kap. 50  Hodváb; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex 5003  Hodvábny odpad (vrátane zámotkov nespôsobi-  Mykanie alebo Ëesanie hodváb-
 lých na zmotávanie, priadzového odpadu a trha-  neho odpadu
 ného materiálu) mykaný alebo Ëesaný

 5004 a�  Hodvábne priadze a priadze z hodvábneho odpadu  Výroba zo 1):
 ex 5006 - surového hodvábu alebo hod-

  vábneho odpadu mykaného
  alebo Ëesaného, alebo inak upra-
  veného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak ne-
   upravených na spriadanie,
   - chemických materiálov alebo
   - textilnej vlákniny, alebo
   - papierenských materiálov

 5007 Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:

- Obsahujúce gumové nite  Výroba z jednoduchých priadzí1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových vlákien,

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 - prírodných vlákien,
 - stri�ových syntetických alebo
   umelých vlákien nemykaných,
   neËesaných ani inak neuprave-
   ných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papiera 
alebo
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex kap. 51  Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy ; priadza  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 z vlásia a tkaniny z vlásia  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 5106 a�  Priadze z vlny, jemných alebo hrubých zvieracích  Výroba zo 1):
 5110  chlpov alebo vlásia zvierat  - surového hodvábu alebo hod-

   vábneho odpadu mykaného
   alebo Ëesaného, alebo inak upra-
   veného na spriadanie,
 - prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak ne-
   upravených na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papierenských materiálov

 5111 a�  Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých zviera-
 5113   cích chlpov alebo vlásia zvierat:

- Obsahujúce gumové nite  Výroba z jednoduchých pria-

 dzí1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových vlákien,
 - prírodných vlákien,
 - stri�ových syntetických alebo
   umelých vlákien nemykaných,
   neËesaných ani inak neuprave-
   ných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papiera
 alebo
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
 zo závodu

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 ex kap. 52 Bavlna; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 5204 a�  Výroba zo 1):
 5207  - surového hodvábu alebo hod-

   vábneho odpadu mykaného 
   alebo Ëesaného, alebo inak upra-
   veného na spriadanie,
 - prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak ne-
   upravených na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papierenských materiálov

 5208  Bavlnené tkaniny:
 a� 5212

- Obsahujúce gumové nite  Výroba z jednoduchých pria-

 dzí 1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových vlákien,
 - prírodných vlákien,
 - stri�ových syntetických alebo
   umelých vlákien nemykaných,
   neËesaných ani inak neuprave-
   ných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papiera
 alebo
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
 zo závodu

ex kap. 53  Iné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 tkaniny z papierových priadzí;  okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 5306 a�  Priadze z iných rastlinných textilných vlákien;  Výroba zo 1):
 5308  papierové priadze - surového hodvábu alebo hod-

  vábneho odpadu mykaného
  alebo Ëesaného, alebo inak upra-
  veného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak ne-
   upravených na spriadanie,
   - chemických materiálov alebo
   - textilnej vlákniny, alebo
   - papierenských materiálov

 5309 a�  Tkaniny z iných rastlinných textilných vlákien;
 5311  tkanina z papierových priadzí:

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

- Obsahujúce gumové nite  Výroba z jednoduchých pria-

 dzí 1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových vlákien,
 - prírodných vlákien,
 - stri�ových syntetických alebo
   umelých vlákien nemykaných,
   neËesaných ani inak neuprave-
   ných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papiera
 alebo
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
 zo závodu

 5401 a�  Priadze, monofily a nite z chemického hodvábu  Výroba zo 1):
 5406 - surového hodvábu alebo hod-

  vábneho odpadu mykaného
  alebo Ëesaného, alebo inak upra-
  veného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak ne-
   upravených na spriadanie,
   - chemických materiálov alebo
   - textilnej vlákniny, alebo
   - papierenských materiálov

 5407 a  Tkaniny z priadzí zo syntetického alebo z umelého
 5408  hodvábu:

- Obsahujúce gumové nite  Výroba z jednoduchých priadzí1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových vlákien,
 - prírodných vlákien,
 - stri�ových syntetických alebo
   umelých vlákien nemykaných,
   neËesaných ani inak neuprave-
   ných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papiera
 alebo
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
 zo závodu

 5501 a�  Chemické stri�ové vlákna  Výroba z chemických materiá-
 5507  lov alebo textilnej vlákniny

 5508 a�  äijacie nite z chemických stri�ových vlákien  Výroba zo 1):
 5511 - surového hodvábu alebo hod-

  vábneho odpadu mykaného
  alebo Ëesaného, alebo inak upra-
  veného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak ne-
   upravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
- textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

 5512 a�  Tkaniny z chemických stri�ových vlákien:
 5516

- Obsahujúce gumové nite  Výroba z jednoduchých pria-
 dzí 1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových vlákien,
 - prírodných vlákien,
 - stri�ových syntetických alebo
   umelých vlákien nemykaných,
   neËesaných ani inak neuprave-
   ných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papiera
 alebo
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
 zo závodu

 ex kap. 56  Vata, pls� a netkané textílie; öpeciálne priadze, mo-  Výroba z 1):
 túzy, povrazy a laná, povraznícke výrobky;  - kokosových vlákien,
 okrem:  - prírodných vlákien,

 - chemických materiálov alebo
 - textilnej vlákniny, alebo
 - papierenských materiálov

 5602  Pls�, tie� impregnovaná, vrstvená, povleËená alebo  Výroba z 1):
 laminovaná  - prírodných vlákien,

 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny.
 Mo�no vöak pou�i�:
- polypropylénový hodváb Ëísla
  5402,
- polypropylénové vlákna Ëísla
   5503 alebo 5506 alebo
- polypropylénový káblik Ëísla

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

  5501, ktorého oznaËenie vo
  vöetkých prípadoch pre jedno-
  tlivý hodváb alebo vlákno je 
  menöie ako 9 decitexov
  za predpokladu, �e ich hodnota
  nepresahuje  40 % ceny výrob-
  ku zo závodu

- Ostatné  Výroba z 1):
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   vyrobených z kazeínu alebo
 - chemických materiálov  alebo
    textilnej vlákniny

 5604  KauËukové a kordové nite pokryté textilom; textil-
 né priadze a pásiky a podobné tvary Ëísla 5404 ale-
 bo 5405, impregnované, vrstvené, povleËené ale-
 bo opláö�ované kauËukom alebo plastmi:

- KauËukové a kordové nite pokryté textilom  Výroba z kauËukových nití ale-
 bo önúr nepokrytých textilom

- Ostatné  Výroba z 1):
 - prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak 
   nespracovaných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny
    alebo
 - papierenských materiálov

 5605  Metalizovaná priadza, tie� opradená, s urËením ako  Výroba z 1):
 textilná priadza,  alebo pásik, alebo podobný tvar  - prírodných vlákien,
 Ëísla 5404 alebo 5405 kombinovaná s kovom vo  - stri�e z chemických vlákien
 forme vlákna, pásika alebo práöku, alebo pokrytá    nemykanej, neËesanej ani inak
 kovom    nespracovanej na spriadanie,

 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny
   alebo
 - papierenských materiálov

 5606  Opradená ni�, pásiky a podobné tvary Ëísla 5404  Výroba z 1):
 alebo 5405, opradené (iné ako Ëísla 5605 a iné  - prírodných vlákien,
 ako opradené priadze z vlásia); �enilková priadza  - stri�e z chemických vlákien
 (vrátane povloËkovanej �enilkovej priadze); sluË-    nemykanej, neËesanej ani inak
 ková pletená ni�    nespracovanej

   na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny
   alebo
 - papierenských materiálov

 kap. 57  Koberce a iné textilné podlahové krytiny:

- Z vpichovanej plsti  Výroba z 1):
 - prírodných vlákien,
 - chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny.
Mo�no vöak pou�i�:
- polypropylénový hodváb Ëísla
  5402,
- polypropylénové vlákna Ëísla
   5503 alebo 5506 alebo

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01- polypropylénový káblik Ëísla
   5501, ktorého oznaËenie vo
  vöetkých prípadoch pre jedno-
  tlivý hodváb alebo vlákno je 
  menöie ako 9 decitexov
  za predpokladu, �e ich hodnota
  nepresahuje  40 % ceny výrob-
  ku zo závodu

- Z inej plsti  Výroba z 1):
 - prírodných vlákien nemyka-
   ných, neËesaných ani inak 
   nespracovaných na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny

- Ostatné  Výroba z 1):
 - priadze z kokosových vlákien,
 -  syntetickej alebo umelej hod-
    vábnej priadze,
 - prírodných vlákien
alebo
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej ani inak
   nespracovanej
   na spriadanie

ex kap. 58  äpeciálne tkaniny; vöívané textílie; tapisérie;  le-
 movky; výöivky; okrem:

- Kombinované s gumovou ni�ou  Výroba z jednoduchých priadzí1)

- Ostatné  Výroba z 1):
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej ani inak
   nespracovanej
   na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny
 alebo 
 potlaË s najmenej dvoma prí-
 pravnými alebo koneËnými 
 operáciami (ako je pranie, bie-
 lenie, mercerizácia, tepelné fi-
 xovanie, poËesávanie, kalandro-
 vanie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 5805  RuËne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský go-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 belín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou robené  té materiály sú  zaradené do 
 tapisérie (napr. stehom nazývaným "petit point"  iného Ëísla ako výrobok 
 alebo krí�ovým stehom), tie� celkom dohotovené

 5810  Výöivky v metrá�i, pásoch alebo ako motívy Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené do iného Ëísla ako 
  výrobok,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %

   ceny výrobku zo závodu

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 5901  Textílie vrstvené lepidlom alebo ökrobovými látka-  Výroba z priadzí
 mi, pou�ívané na viazanie kníh,  na von-
 kajöie obaly kníh a na podobné úËely; kopírovacie 
 priesvitné plátno,  
 pripravené maliarske plátno; stu�ené plátno a po-
 dobné stu�ené textílie pou�ívané ako klobuËnícke
 podlo�ky

 5902  Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnost-
 ných nití z nylonu alebo z iných polyamidov, po-
 lyesterov alebo viskózového hodvábu:

- Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných  Výroba z priadzí
   materiálov

- Ostatné  Výroba z chemických materiá-
 lov alebo textilnej vlákniny

 5903  Textílie impregnované, vrstvené, povleËené alebo  Výroba z priadzí
 laminované plastmi, iné ako textílie Ëísla 5902  alebo

 potlaË s aspoÚ dvoma prípravný-
 mi alebo koneËnými operácia-
 mi (ako je pranie, bielenie,
 mercerizácia, tepelné fixova-
 nie, poËesávanie, kalandrova-
 nie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 5904  Linoleum, tie� prirezané do tvaru; podlahové kry-  Výroba z priadzí 1)
 tiny zlo�ené z vrstvy alebo povlaku na textilnom 
 podklade, tie� prirezané do tvaru

 5905  Textilné tapety

- Impregnované, vrstvené, povleËené  alebo lami-  Výroba z priadzí
  nované gumou, plastmi alebo inými materiámi

- Ostatné  Výroba z 1):
 - kokosových priadzí,
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej 
   ani inak nespracovanej
   na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny
 alebo 
 potlaË s aspoÚ dvoma prípravný-
 mi alebo koneËnými operácia-
 mi (ako je pranie, bielenie,
 mercerizácia, tepelné fixova-
 nie, poËesávanie, kalandrova-
 nie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrob-
 ku zo závodu

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 5906  Pogumované textílie, iné ako textílie Ëísla 5902:

- Pletené alebo háËkované textílie  Výroba z 1):
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
    nemykanej, neËesanej
    ani inak nespracovanej
    na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny

- Textílie vyrobené zo syntetickej hodvábnej pria-  Výroba z chemických materiá-
   dze, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textil-  lov
   ných materiálov

- Ostatné  Výroba z priadze

 5907  Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené  Výroba z priadze
 alebo povleËené; ma¾ované plátno na divadelnú  alebo
 scénu, textílie na vytvorenie pozadia v ötúdiách  potlaË s aspoÚ dvoma prípravný-
 alebo podobné textílie  mi alebo koneËnými operácia-

 mi (ako je pranie, bielenie,
 mercerizácia, tepelné fixova-
 nie, poËesávanie, kalandrova-
 nie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 nepresahuje 47,5 % ceny výrob-
 ku zo závodu

 5908  Textilné knôty tkané, splietané alebo pletené do
 lámp, variËov, zapa¾ovaËov, svieËok a podobných
 výrobkov; �iarové panËuöky a duté výplety na vý-
 robu �iarových plynových panËuöiek, tie� impreg-
 nované:

- éiarové panËuöky impregnované  Výroba z rúrkovitej pletenej
 textílie na plynové panËuöky

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 5909  Textilné výrobky vhodné na technické pou�itie:
 a� 5911

- Leötiace kotúËe alebo kruhy iné ako z plsti Ëísla  Výroba z priadze alebo odpa-
   5911  dovej textílie, alebo handier Ëís-

 la 6310

- Tkaniny typu pou�ívaného v papierenskom prie-  Výroba z 1):
   mysle alebo na iné priemyselné pou�itie, tie� - priadze z kokosových vlákien,
   splstené a tie� impregnované alebo povrstvené, rúr- - týchto materiálov:
   kovité alebo nekoneËné s jednoduchou alebo ná-   - priadza z polytetrafluóretylé-

   sobnou osnovou a/alebo jednoduchým a/alebo     nu, 2)
   násobným útkom, alebo ploché tkaniny s jedno-   - zosúkaná priadza z polyami-
   duchou alebo násobnou osnovou a/alebo jedno-     du, vrstvená, impregnovaná
   duchým alebo násobným útkom Ëísla 5911     alebo potiahnutá fenolovými

    �ivicami,
  - priadza zo syntetických tex-
    tilných vlákien aromatických
    polyamidov získaných poly-
    kondenzáciou z fenyléndia-

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
2) Pou�itie tohto materiálu je obmedzené pri výrobe tkanín pou�ívaných v strojoch na výrobu papiera.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01    mínu a kyseliny izoftalovej,

 -  monofilpolytetrafluóretylén,1)
 - priadza zo syntetických textil-
   ných vlákien poly-p-fenylén-
   tereftalamidu,
 - priadza zo skleneného vlákna 
   povrstvená fenolovou �ivicou
   a opradená akrylovou pria-

   dzu, 1)
 - kopolyesterové monofily po-
    lyesteru, �ivice kyseliny tere-
    ftalovej, 1,4 cyklohexándime-
    tanolu a kyseliny izoftalovej, 
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej ani inak
   nespracovanej
   na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny

- Ostatné  Výroba z 2):
 - priadze z kokosových vlákien,
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej 
  ani inak nespracovanej
   na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny

 kap. 60  Pletené alebo háËkované textílie  Výroba z 2):
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej ani inak
   nespracovanej
   na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny

 kap. 61 Odevy a odevné doplnky pletené alebo háËkované:

- Získané zoöitím alebo iným spojením dvoch alebo  Výroba z priadzí 2) 3)
  viac kusov pletenej alebo háËkovanej textílie, kto-
  ré boli buÔ nastrihané do tvaru, alebo ich tvar bol
  získaný priamo

- Ostatné  Výroba z 2):
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
   nemykanej, neËesanej ani inak
   nespracovanej
   na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny

 ex kap. 62  Odevy a odevné doplnky iné ako pletené alebo  Výroba z priadze 2), 3)
 háËkované;  okrem:

 ex 6202,  Dámske, dievËenské a dojËenské obleËenie (vrch-  Výroba z priadze 3)
 ex 6204,  né oöatenie) a "iné konfekËné doplnky odevov" pre  alebo

2) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
3) Pozri úvodnú poznámku 6.

1) Pou�itie tohto materiálu je obmedzené pri výrobe tkanín pou�ívaných v strojoch na výrobu papiera.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex 6206,  dojËatá, vyöívané  výroba z nevýöivaných textílií
 ex 6209 a  za predpokladu, �e hodnota po-
 ex 6211  u�itých nevyöívaných textílií 

 nepresahuje 40 % ceny výrobku

 zo závodu2)

 ex 6210 a  OhÚovzdorné úpravy z textílií pokrytých fóliou  Výroba z priadze2)
 ex 6216  z hliníkovaného polyesteru  alebo

 výroba z nepotiahnutej textílie
 za predpokladu, �e hodnota 
 nepresahuje 40 % ceny výrobku

 zo závodu 2)

 6213 a  Vreckovky, plédy,  öály, öatky, prikrývky, mantily,
 6214  závoje a podobné výrobky:

- Vyöívané  Výroba z nebielených jednodu-

 chých priadzí 1), 2)
 alebo
 výroba z nevýöivaných textílií
 za predpokladu, �e hodnota po-
 u�itých nevyöívaných textílií 
 nepresahuje 40 % ceny výrobku

 zo závodu 2)

- Ostatné  Výroba z nebielenej jednodu-

 chej priadze 1), 2)
 alebo
 dohotovenie  s  potlaËou  
  s aspoÚ dvoma prípravnými 
 alebo koneËnými operácia-
 mi (ako je pranie, bielenie,
 mercerovanie, tepelné fixova-
 nie, poËesávanie, kalandrova-
 nie, postupy na získanie odol-
 nosti voËi zrá�aniu, stála úpra-
 va, dekatovanie, impregnácia, 
 sce¾ovanie a klkovanie), kde 
 hodnota nepotlaËenej tkaniny
 Ëísiel 6213 a 6214 nepresahuje
 47,5 % ceny výrobku zo závodu

 6217  Iné celkom dohotovené odevné doplnky; Ëasti ode-
 vov alebo odevných doplnkov, iné ako Ëísla 6212

- Vyöívané  Výroba z priadze 2)
 alebo
 výroba z nevyöívaných textílií
 za predpokladu, �e hodnota po-
 u�itých nevyöívaných textílií 
 nepresahuje 40 % ceny výrobku
 zo závodu

-  OhÚovzdorné vybavenie z textílií pokrytých fóliou  Výroba z priadze 2)
   z hliníkovaného polyesteru  alebo

 výroba z nepotiahnutej textílie,
 za predpokladu, �e hodnota 
 nepresahuje 40 % ceny výrobku
 zo závodu

- Medzipodöívka pre goliere a man�ety, narezaná Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
2) Pozri úvodnú poznámku 6.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

- Ostatné  Výroba z priadzí 1)

 ex kap. 63  Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky;  té materiály sú  zaradené do 
 handry; okrem:  iného Ëísla ako výrobok 

 6301 a�  Prikrývky, cestovné koberËeky, poste¾ná bielizeÚ,
 6304  atÔ.; iné bytové textílie:

- Z plsti, netkané  Výroba z 2):
 - prírodných vlákien,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny

- Ostatné:

-- Vyöívané  Výroba z nebielenej jednodu-

 chej priadze 1), 3)
 alebo
 výroba z nevýöivaných textílií
 (inej ako pletenej a háËkovanej)
 za predpokladu, �e hodnota po-
 u�itých nevyöívaných textílií 
 nepresahuje 40 % ceny výrobku
 zo závodu

-- Ostatné  Výroba z nebielenej jednodu-

 chej priadze 1), 3)

 6305  Vrecia a vrecká na balenie tovaru  Výroba z 2):
 - prírodných vlákien,
 - stri�e z chemických vlákien
    nemykanej, neËesanej ani inak
    nespracovanej
    na spriadanie,
 - chemických materiálov alebo
    textilnej vlákniny

 6306  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniacie
 plachty; stany; lodné plachty na Ëlny a dosky na
 plachtenie na vode alebo na súöi;  kempingové vý-
 robky:

- Z netkaných textílií  Výroba z 1), 2):
 - prírodných vlákien,
- chemických materiálov alebo
   textilnej vlákniny

-- Ostatné  Výroba z nebielenej jednodu-

 chej priadze 1), 2)

 6307  Iné celkom dohotovené výrobky vrátane striho-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vých öablón  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

3) Pre pletené alebo háËkované výrobky, nie elastické alebo pogumované, získané zoöitím alebo iným spojením jednotlivých kusov

    pletenej alebo háËkovanej textílie (ktorá bola nastrihaná do tvaru alebo sa jej tvar získal priamo) pozri úvodnú poznámku 6.

1) Pozri úvodnú poznámku 6.
2) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznáku 5.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 6308  Súpravy zlo�ené z tkanín a priadze,  tie� s doplnka-  Ka�dá polo�ka súboru musí spÂ-
 mi na výrobu koberËekov, tapisérií, vyöívaných  Úa� pravidlo, ktoré by na Úu 
 stolových obrusov alebo servítkov alebo podob-  platilo,  keby nebola zaradená 
 ných textilných výrobkov v balení na predaj   do súpravy. Mo�no ale vËleni�
 v malom  nepôvodné výrobky, ak ich cel-

 ková hodnota nepresahuje 15 %
 ceny výrobku zo závodu

ex kap. 64  Obuv; gamaöe a podobné výrobky; okrem:  Výroba z materiálov akéhoko¾-
 vek Ëísla okrem zostáv zvrökov
 pripojených k vnútorným pod-
 rá�kam alebo iným komponen-
 tom podrá�ky Ëísla 6406

 6406  »asti obuvi (vrátane zvrökov, tie� spojených s pod-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 rá�kami, inými ako vonkajöími); vkladacie stielky,  té materiály sú  zaradené do 
 pru�né podpätníky a podobné výrobky; gamaöe,  iného Ëísla ako výrobok 
 chrániËe holennej kosti a podobné výrobky a ich
 súËasti

 ex kap. 65  Pokrývky hlavy a ich súËasti; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 6503  Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené  Výroba z priadze alebo textil-

 zo öiöiakov alebo öiöiakových kotúËov Ëísla 6501,  ných vlákien2)
 tie� podöívané alebo ozdobené

 6505  Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háË-  Výroba z priadze alebo textil-

 kované alebo celkom dohotovené z Ëipiek, plsti  ných vlákien2)
 alebo inej textilnej metrá�e (nie vöak v pásoch),
 tie� podöívané a obrúbené; sie�ky na vlasy z akých-
 ko¾vek materiálov, tie� podöívané alebo ozdobené

 ex kap. 66  Dá�dniky, slneËníky, vychádzkové palice, palice  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 so sedadielkom, biËe, jazdecké biËíky a ich súËas-  té materiály sú  zaradené do 
 ti; okrem:  iného Ëísla ako výrobok 

 6601  Dá�dniky a slneËníky (vrátane dá�dnikov v palici,  Výroba, pri ktorej hodnota  
 záhradných slneËníkov a podobných výrobkov)  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 kap. 67  Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 kvetiny; výrobky z ¾udských vlasov  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 ex kap. 68  Výrobky z kameÚa, sadry, cementu, azbestu, s¾udy  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 alebo podobných materiálov; okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 ex 6803  Výrobky z prírodnej alebo aglomerovanej bridlice  Výroba z opracovanej bridlice

 ex 6812  Výrobky z azbestu alebo zmesi na podklade azbes-  Výroba z materiálov ktorého-
 tu alebo azbestu a uhliËitanu horeËnatého  ko¾vek Ëísla

 ex 6814  Výrobky zo s¾udy vrátane aglomerovanej  alebo  Výroba z opracovanej s¾udy 
 rekonötituovanej s¾udy na podlo�ke z papiera, kar-  (vrátane aglomerovanej alebo
 tónu, lepenky alebo iných materiálov  rekonötituovanej s¾udy)

 kap. 69  Keramické výrobky  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

1) K osobitným podmienkam vz�ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznáku 5.
2) Pozri úvodnú poznámku 6.
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 ex kap 70  Sklo a sklenené výrobky; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 ex 7003,  Sklo s neodrazovou vrstvou  Výroba z materiálov Ëísla 7001
 ex 7004 a
 ex 7005

 7006  Sklo Ëísiel 7003,7004 alebo 7005, ohýbané, s brú-  Výroba z materiálov Ëísla 7001
 senými hranami, ryté, v‡tané, smaltované  alebo 
 inak spracované, ale nie zarámované alebo
 spájané s inými materiálmi

 7007  BezpeËnostné sklo tvrdené alebo vrstvené  Výroba z materiálov Ëísla 7001

 7008  IzolaËné jednotky z nieko¾kých sklenených tabú¾  Výroba z materiálov Ëísla 7001

 7009  Sklenené zrkadlá, tie� zarámované vrátane spät-  Výroba z materiálov Ëísla 7001
 ných zrkadielok

 7010  Demi�óny, sklenené f¾aöe, banky, konzervové po-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 háre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky, tru-  té materiály sú  zaradené do 
 biËky na tablety, ampulky a iné sklenené obaly,  iného Ëísla ako výrobok 
 pou�ívané na dopravu alebo na balenie tovaru;  alebo
 sklenené zátky, vieËka a iné uzávery zo skla  brúsenie sklenených výrobkov

 za predpokladu, �e hodnota ne-
 brúsených sklenených výrob-
 kov nepresahuje 50 % ceny 
 výrobku zo závodu

 7013  Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo,  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu  té materiály sú  zaradené do 
 miestností a na podobné úËely (s výnimkou tova-  iného Ëísla ako výrobok 
 ru Ëísla 7010 alebo 7018)  alebo

 brúsenie sklenených výrobkov
 za predpokladu, �e hodnota ne-
 brúsených sklenených výrob-
 kov nepresahuje 50 % ceny 
 výrobku zo závodu
 alebo
 ruËné dekorovanie  (okrem 
 zdobenia sie�otlaËou) ruËne
 fúkaných sklenených výrobkov
 za predpokladu, �e hodnota ruËne
 fúkaných sklenených výrobkov
 nepresahuje 50 % výrobku zo
 závodu

 ex 7019  Výrobky zo sklených vlákien (okrem priadzí)  Výroba z:
 - nefarbených, narezaných ale-
   bo nenarezaných prameÚov,
   lunty, alebo priadze a zo
- sklenenej vaty

 ex kap. 71  Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované),  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy  té materiály sú  zaradené do 
 plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky  iného Ëísla ako výrobok 
 z nich; umelá bi�utéria; mince; okrem:

 ex 7101  Pravé perly (pírodné alebo umelo pestované), trie-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 dené, doËasne navleËené na ni� na u¾ahËenie ich do-  vöetkých pou�itých materiálov
 pravy  nepresahuje 50 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 ex 7102,  Opracované drahokamy a polodrahokamy a umelé  Výroba z neopracovaných dra-
 ex 7103 a  alebo rekonötituované kamene  hokamov alebo polodrahoka-
 ex 7104  mov
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 ex 7106,  Drahé kovy
 ex 7108 a
 ex 7110

- Netvárnené  Výroba z materiálov nezarade-
 ných v Ëíslach 7106, 7108 alebo
 7110
 alebo
 elektrolytická, tepelná alebo
 chemická separácia drahých ko-
 vov Ëísel 7106, 7108 alebo 
 7110
 alebo
 zlievanie drahých kovov Ëísel
 7106, 7108 alebo 7110 navzá-
 jom alebo s obyËajnými kovmi

- Vo forme polotovarov alebo v práökovej forme  Výroba z netvárnených dra-
 hých kovov

 ex 7107,  Kovy plátované drahými kovmi alebo doublé vo  Výroba z kovov plátovaných 
 ex 7109 a  forme polotovarov  drahými kovmi, netvárnených
 ex 7111

 7116  Výrobky z pravých perál (prírodných alebo ume-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 lo pestovaných),  drahokamov alebo polodrahoka-  vöetkých pou�itých materiálov
 mov (prírodných, umelých alebo rekonötituova-  nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ných)  ku zo závodu

 7117  Umelá bi�utéria  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 
 alebo
 výroba sËasti z obyËajných 
 kovov nepokovených alebo ne-
 pokrytých drahými kovmi za 
 predpokladu, �e hodnota vöet-
 kých pou�itých materiálov
 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex kap. 72  Liatina, �elezo a oce¾; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 7207  Polotovary zo �eleza alebo nelegovanej ocele  Výroba z materiálov Ëísel 7201,
 7202, 7203, 7204 alebo 7205

 7208 a�  Ploché valcované výrobky, valcovaný drôt, tyËe  Výroba zo �elezných alebo ne-
 7216  a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo �eleza alebo  legovaných oce¾ovách ingotov 

 nelegovanej ocele  alebo iných primárnych foriem
 Ëísla 7206

 7217  Drôty zo �eleza alebo nelegovanej ocele Výroba zo �elezných alebo nele-
 govaných oce¾ových polotova-
 rových materiálov Ëísla 7207

 ex 7218,  Polotovary, ploché valcované výrobky, valcovaný  Výroba z ingotov alebo iných 
      7219 a�  drôt, tyËe a prúty, uholníky, tvarovky a profily  primárnych foriem Ëísla 7218
      7222  z nehrdzavejúcej ocele

 7223  Drôty z nehrdzavejúcej ocele  Výroba z polotovarovaných 
 materiálov Ëísla 7218

 ex 7224,  Polotovary, ploché valcované výrobky, valcovaný  Výroba z ingotov alebo iných 
      7225 a�  drôt, tyËe a prúty valcované za tepla v nepravidel-  primárnych foriem Ëísel 7206,
      7228  ne navinutých zvitkoch; uholníky, tvarovky a pro-  7218 alebo 7224

 fily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyËe z le-
 govanej alebo nelegovanej ocele
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
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(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 7229  Drôty z ostatnej legovanej ocele  Výroba z polotovarovaných 
 materiálov Ëísla 7224

 ex kap. 73  Výrobky z liatiny, �eleza alebo ocele; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 ex 7301  ätetovnice  Výroba z materiálov Ëísla 7206

 7302  Materiál na stavbu �elezniËných alebo elektriËko-  Výroba z materiálov Ëísla 7206
 vých tratí, zo �eleza alebo z ocele; ko¾ajnice, prídr�-
 né ko¾ajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, vý-
 hybky, prestavné tyËe výmeny a ostatné priecest-
 né zariadenia, podvaly (prieËne podvaly), ko¾ajni-
 cové spojky, ko¾ajnicové stoliËky a kliny ko¾ajni-
 cových stoliËiek, podkladnice (podkladné dosky),
 prídr�ky, podperné dosky, klieötiny (�ahadlá) a iné
 dielce öpeciálne prispôsobené na kladenie, spájanie
 alebo upevÚovanie ko¾ajníc

 7304,  Rúry, rúrky a duté profily bezövíkové zo �eleza  Výroba z materiálov Ëísel 7206,
 7305 a  (iného ako liatina) alebo z ocele  7207, 7218 alebo 7224
 7306

 ex 7307  Prísluöenstvá na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej oce-  Sústru�enie, v‡tanie, vystruho-
 le (napr. spojky, kolená) (ISO No X5CrNiMo  vanie, závitovanie, odstraÚova-
 1712), skladajúce sa z nieko¾kých Ëastí  nie ostrapkov a  pieskovanie vý-

 kovkov, ktorých hodnota ne-
 presahuje 35 % ceny výrobku 
 zo závodu

 7308  Konötrukcie (s výnimkou montovaných stavieb Ëís-
 la 9406) a Ëasti konötrukcií (napr. mosty, Ëasti mos-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 tov, stavidlá, ve�e, sto�iare, stÂpy, piliere, strechy  té materiály sú  zaradené do 
 a streöné rámové konötrukcie, dvere a okná a ich rá-  iného Ëísla ako výrobok. Ne-
 my, prahy dverí, okenice, stÂpkové zábradlie),  smú sa vöak pou�i� zvárané 
 zo �eleza alebo z ocele; dosky, tyËe, prúty, uholníky,  uholníky, tvarovky a profily
 tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky na  Ëísla 7301
 pou�itie v konötrukciách, zo �eleza alebo z ocele

 ex 7315  Protiömykové re�aze  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 Ëísla 7315 nepresahuje 50 % ce-
 ny výrobku zo závodu

 ex kap.74  MeÔ a výrobky z medi; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 7401  Medený kamienok (medený lech);  cementová  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 meÔ (zrá�aná meÔ)  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok

 7402  Nerafinovaná meÔ; medené anódy na elektrolytic-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 kú rafináciu  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 7403  Rafinovaná meÔ a zliatiny medi, netvárnené

- Rafinovaná meÔ  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 - Zliatiny medi a rafinovaná meÔ obsahujúca iné  Výroba z rafinovanej medi, ne-
    surové prvky  tvárnenej, alebo z odpadu a örotu 

 z medi

 7404  Medené odpady a medený örot  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 7405  Predzliatiny medi  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 ex kap. 75  Nikel a výrobky z niklu; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 7501 a�  Niklový kamienok, spekané výrobky oxidu nikel-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 7503  natého a iné medziprodukty metalurgie niklu; ne-  té materiály sú  zaradené do 

 tvárnený nikel, niklové odpady a niklový örot  iného Ëísla ako výrobok

 ex kap. 76  Hliník a výrobky z hliníka; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 7601  Surový (nespracovaný) hliník  Výroba tepelným  alebo elek-
 trolytickým spracovaním z ne-
 legovaného hliníka alebo odpa-
 du a hliníkového örotu

 7602  Hliníkový odpad a örot  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 ex 7616  Výrobky z hliníka iné ako gáza, tkaniny, mrie�koviny, Výroba, pri ktorej:
 sie�oviny a pletivá, vystu�ujúce tkaniny a podobné materiály - vöetky pou�ité materiály sú za-
 z hliníkového odpadu, plechu alebo pásu    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-

   lo výrobku,
   mo�no vöak pou�i� gázu, kovové 
   tkaniny (kontinuálne i diskon-
   tinuálne), mre�e, sie�ovinu,
   pletivo, vystu�ujúce tkaniny a po-
   dobné materiály z hliníkového 

   drôtu, plechu alebo pásu a
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 kap. 77  Je vo¾ná, urËená na eventuálnu potrebu harmonizo-
 vaného systému

 ex kap. 78  Olovo a výrobky z olova; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 7801  Surové (nespracované) olovo
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01- Rafinované olovo  Výroba z olovených prútov alebo zo
�surového� olova

- Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok. 
 Nesmie sa vöak pou�i� odpad 
 a örot Ëísla 7802

7802 Olovené odpady a olovený örot  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex kap. 79  Zinok a výrobky zo zinku; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 7901  Surový (neopracovaný)  zinok  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok. 
 Nesmie sa vöak pou�i� odpad 
 a örot Ëísla 7902

 7902  Zinkový odpad a zinkový örot  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok 

 ex kap. 80  Cín a výrobky z cínu; okrem: Výroba, pri ktorej:
- vöetky pou�ité materiály sú za-
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 8001  Surový (neopracovaný)  cín  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok. 
 Nesmie sa vöak pou�i� odpad
 a örot Ëísla 8002

 8002 a  Cínový odpad a örot; ostatné výrobky z cínu  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 8007  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 kap. 81  Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

- Ostatné základné kovy, tvárnené, výrobky z nich  Výroba, pri ktorej hodnota vöet-
  kých pou�itých  materiálov za-
  radených v rovnakom Ëísle  
  ako výrobok nepresahuje 50 %
  ceny výroblu zo závodu

 - Ostatné  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex kap. 82  Nástroje,  náradie, no�iarske výrobky a jedáce prí-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 bory zo základných kovov; ich Ëasti a súËasti zo  té materiály sú  zaradené do 
 základných kovov; okrem:  iného Ëísla ako výrobok 

 8206  Dva alebo nieko¾ko nástrojov Ëísiel 8202 a� 8205,  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 zostavené do súprav na predaj v malom  té materiály sú  zaradené do 

 iných Ëísiel ako 8202 a� 8205.
 Do súpravy je vöak mo�né za-
 radi� nástroje Ëísiel 8202 a� 
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 8205 za predpokladu, �e ich
 hodnota nepresiahne 15 % ceny
 súpravy zo závodu

 8207  Vymenite¾né nástroje na ruËné náradie, tie� me- Výroba, pri ktorej:
 chanicky poháÚané, alebo na obrábacie stroje - vöetky pou�ité materiály sú za-
 (napr. na lisovanie, rezanie, dierovanie, rezanie    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
 vonkajöích a vnútorných závitov, v‡tanie, vyv‡ta-    lo výrobku,
 vanie, pre�ahovanie,  frézovanie,  sústru�enie ale- - hodnota vöetkých pou�itých 
 bo upevÚovanie skrutiek), vrátane nástrojov na    materiálov nepresahuje 40 %
 �ahanie alebo vytláËenie kovov a v‡tanie hornín    ceny výrobku zo závodu
 a sondá� pri zemných prácach

 8208  No�e a rezacie doötiËky na stroje alebo mechanic- Výroba, pri ktorej:
 ké zariadenia - vöetky pou�ité materiály sú za-

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex 8211  No�e s hladkou alebo vrúbkovanou rezacou Ëepe-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 ¾ou (vrátane záhradníckych �abiek), iné ako Ëísla  té materiály sú  zaradené do 
 8208  iného Ëísla ako výrobok. Mo�-

 no vöak pou�i� Ëepele a ruko-
 väte zo základných kovov

 8214  Iný no�iarsky tovar (napr. strojËeky na strihanie  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáËiky, ötie-  té materiály sú  zaradené do 
 pacie sekery a obojruËné sekáËiky, no�e na papier);  iného Ëísla ako výrobok. Mo�-
 súpravy a náËinie na manikúru alebo pedikúru  no vöak pou�i�  rukoväte  zo
 (vrátane  pilníËkov na nechty)  základných kovov

 8215  Ly�ice, vidliËky, zberaËky, naberaËky, cukrárske  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 ly�ice, no�e na ryby, no�e na krájanie masla, klieö-  té materiály sú  zaradené do 
 tiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské  iného Ëísla ako výrobok. Mo�-
 výrobky  no vöak pou�i�  rukoväte  zo

 základných kovov

 ex kap. 83  Rôzne výrobky zo základných kovov; okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex 8302 Ostatné príchytky a kovania a podobné výrobky  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 pre stavebníctvo a zariadenia na automatické za-  té materiály sú  zaradené do 
 tvárania dverí  iného Ëísla ako výrobok. 

 Avöak ostatné materiály Ëísla 
 8302 sa mô�u pou�i� za pred-
 pokladu, �e ich hodnota nepre-
 sahuje 20 % ceny výrobku zo
 závodu

 ex 8306  Soöky a iné ozdobné predmety zo základných ko-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 vov  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok. Avöak
 ostatné materiály Ëísla 8306 sa
 mô�u pou�i� za predpokladu,
 �e ich hodnota nepresahuje 
 30 % ceny výrobku zo závodu

 ex kap. 84  Jadrové reaktory, kotly, prístroje a mechanické Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 nástroje; ich Ëasti; okrem: - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex 8401  Jadrové palivové Ëlánky  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 iného Ëísla ako výrobok (toto  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 pravidlo platí do 31. 12. 1998)  ku zo závodu

 8402  Generátory na výrobu vodnej alebo inej pary - Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 - parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ús- - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 tredné kúrenie schopné dodáva� tak teplú vodu    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 ako aj paru); kotly nazývané �na prehriatu vodu�    lo výrobku,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8403 a  Kotly ústredného kúrenia iné ako kotly Ëísla 8402,  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ex 8404  a pomocné zariadenia na kotly ústredného kúrenia  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako do Ëísla 8403  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 alebo 8404  ku zo závodu

 8406  Turbíny na vodnú a inú paru  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8407  Vratné alebo rotaËné zá�ihové spa¾ovacie piestové  Výroba, pri ktorej hodnota  
 motory  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8408  Piestové vznetové motory (dieselové motory ale-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 bo motory so �iarovou hlavou)  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8409  »asti a súËasti urËné preva�ne alebo výhradne  Výroba, pri ktorej hodnota  
 na motory Ëísla 8407 alebo 8408  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8411  Prúdové motory, turbovrtu¾ové pohony a ostatné Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 plynové turbíny - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8412  Ostatné motory a pohony  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 8413  RotaËné objemové Ëerpadlá Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex 8414 Priemyselné ventilátory, dúchadlá a podobne Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8415  KlimatizaËné prístroje a prístroje skladajúce sa   Výroba, pri ktorej hodnota  
 z  ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov  vöetkých pou�itých materiálov
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 strojov a prístrojov, v ktorých nemô�e by� vlhkos�  ku zo závodu
 regulovaná oddelene

 8418  ChladniËky, mraziace boxy a iné chladiace alebo Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 Ëerpadlá, iné ako klimatizaËné stroje a prístroje   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 Ëísla 8415   lo výrobku,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
  materiálov nepresahuje 40 %
  ceny výrobku zo závodu,
- hodnota vöetkých pou�itých 
  nepôvodných materiálov ne-
  presahuje hodnotu vöetkých 
  pou�itých pôvodných materiá-
  lov

 ex 8419  Stroje na spracovanie dreva a výrobu buniËiny Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
  a kartónov - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov

   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závo-  ku zo závodu
   du,
- kde v rámci limitu uvedeného
  vyööie sú materiály zaradené 
  v rovnakom Ëísle ako výrobok
  pou�ité len do hodnoty 25 %
  ceny výrobku zo závodu

 8420  Kalandre alebo iné valcovacie stroje, s výnimkou Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce  na - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
 tieto stroje    u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   je 40 % ceny výrobku zo závo-  ku zo závodu
   du,
- kde v rámci limitu uvedeného
  vyööie sú materiály zaradené 
  v rovnakom Ëísle ako výrobok
  pou�ité len do hodnoty 25 %
  ceny výrobku zo závodu

 8423  Prístroje a zariadenia na vá�enie ( s výnimkou váh Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 s citlivos�ou 5 centigramov alebo väËöou), vrátane - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 váh spojených s poËítacími alebo kontrolnými prí-    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 strojmi; záva�ia na váhy vöetkých druhov    lo výrobku,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8425 a�  Zdvíhacie, nakladacie alebo vykladacie a manipu- Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 8428  laËné strojové zariadenia - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov

   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závo-  ku zo závodu
   du,
 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8431 pou�ité len do 
   hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 8429  Buldozéry, angledozéry, zrovnávaËe (grejdre), 
 stroje na vyrovnávanie terénu (nivelizátory), ökra-
 baËe (skrejpre), mechanické lopaty, rýpadlá a lo-
 patové nakladaËe, ubíjadlá a cestné valce  s vlast-
 ným pohonom

- Cestné valce  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01- Ostatné Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8431 pou�ité len do 
   hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 8430  Ostané stroje a zariadenia zrovnávacie, vyrovnáva- Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 cie (nivelaËné), ökrabacie, hÂbiace, udupávacie, - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
 zhutÚovacie, �a�obné (dolovacie) alebo v‡tacie,    u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 na zemné práce, �a�bu rúd a nerastov; baranidlá    je 40 % ceny výrobku zo závo-  ku zo závodu
 a vy�ahovaËe pilót, snehové pluhy a snehové frézy    du,

 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8431 pou�ité len do 
   hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 ex 8431  SúËasti urËené hlavne alebo výluËne na cestné  Výroba, pri ktorej hodnota  
 valce  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8439  Stroje a zariadenia na výrobu buniËiny (papierovi- Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ny) a na výrobu alebo koneËnú úpravu papiera, - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
 kartónu alebo lepenky    u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- kde v rámci limitu uvedeného
  vyööie sú materiály zaradené 
  v rovnakom Ëísle ako výrobok
  pou�ité len do hodnoty 25 %
  ceny výrobku zo závodu

 8441  Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie buniËiny Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 (papieroviny), papiera, kartónu, lepenky, vrátane - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
 rezaËiek vöetkých druhov    u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- kde v rámci limitu uvedeného
  vyööie sú materiály zaradené
  v rovnakom Ëísle ako výrobok
  pou�ité len do hodnoty 25 %
  ceny výrobku zo závodu

 8444 a�  Stroje týchto Ëísiel na pou�itie v textilnom prie-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 8447  mysle  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 8448  Pomocné stroje a zariadenia na pou�itie so strojmi  Výroba, pri ktorej hodnota  
 Ëísiel 8444 a 8445  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8452  äijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu a zoöí-
 vanie kníh Ëísla 8440; nábytok, podstavce a kryty 
 zvláö� upravené na öijacie stroje; ihly do öijacích 
 strojov:

- äijacie stroje (iba s preöívacím stehom) s hlavou, Výroba:
  ktorej hmotnos� nepresahuje 16 kg bez motora - pri ktorej hodnota vöetkých po-
  alebo 17 kg spolu s motorom    u�itých materiálov nepresahu-

   je 40 % ceny výrobku zo závodu,
- kde hodnota vöetkých nepô-
  vodných materiálov pou�itých
  pri zostavovaní hlavy (bez mo-
  tora) nepresahuje hmotnos� po-
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01  u�itých pôvodných materiálov,
- pou�ité mechanizmy napínania
   nite, háËkovania a k¾ukatého
   stehu sú u� pôvodné

- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8456 a�  Stroje a obrábacie stroje a ich Ëasti a prísluöenstvo  Výroba, pri ktorej hodnota  
 8466  Ëísiel 8456 a� 8466  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8469 a�  Kancelárske stroje a zariadenia (napríklad písacie  Výroba, pri ktorej hodnota  
 8472  stroje, poËítacie stroje, stroje na automatické spra-  vöetkých pou�itých materiálov

 covanie dát, kopírovacie stroje, zoöívaËky)  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8480  Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formova-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 cie základne; modely na formy, formy na kovy  vöetkých pou�itých materiálov
 (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo,  nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 nerastné materiály, kauËuk alebo plasty  ku zo závodu

 8482  Gu¾ôËkové, valËekové alebo ihlové lo�iská Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8484  Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní  Výroba, pri ktorej hodnota  
 kombinovaných s iným materiálom alebo s viace-  vöetkých pou�itých materiálov
 rými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 a podobných spojení rôzneho zlo�enia balené vo  ku zo závodu
 vrecúökach, obálkach alebo v podobných obaloch;
 mechanické upchávky

8485  »asti a súËasti strojov a prístrojov neobsahujúce  Výroba, pri ktorej hodnota  
 elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo  vöetkých pou�itých materiálov
 iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 inde uvedené alebo zahrnuté  ku zo závodu

 ex kap. 85  Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich Ëasti Výroba, pri ktorej :  Výroba, pri ktorej hodnota  
 a súËasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 prístroje na záznam televízneho obrazu a zvuku     radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 a Ëasti, súËasti a prísluöenstvo na tieto prístroje;    lo výrobku,  ku zo závodu
 okrem: - hodnota vöetkých pou�itých 

   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8501  Elektrické motory a generátory (s výnimkou gene- Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 rátorových agregátov) - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov

   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8503 pou�ité 
   len do hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 8502  Elektrické generátorové agregáty a rotaËné meniËe Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 (konvertory) - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov

   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01   v Ëísle 8501 alebo 8503 pou�ité 
   len do hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 ex 8504  Zdrojové jednotky pre prístroje na automatické  Výroba, pri ktorej hodnota  
 spracovanie dát  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 8518  Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tie� vstava- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 né; elektrické nízkofrekvenËné zosilÚovaËe; elek- - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 trické zosilÚovaËe zvuku    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 

   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

8519  Gramofóny, tie� prenosné, gramofónové öasi, ka- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 zetové prehrávaËe a iné zvukové reprodukËné prí- - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 stroje bez zariadenia na záznam zvuku    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 8520  Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 tie� s reprodukËným zariadením - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov

   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 8521  Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 tie� so zabudovaným videotunerom - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov

   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 8522  »asti, súËasti  a prísluöenstvo vhodné na pou�itie  Výroba, pri ktorej hodnota  
 výhradne alebo hlavne s prístrojmi Ëísiel 8519 a�  vöetkých pou�itých materiálov
 8521  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 8523  Hotové nenahrané médiá na záznam zvuku alebo  Výroba, pri ktorej hodnota  
 podobný záznam s výnimkou výrobkov  kapitoly  vöetkých pou�itých materiálov
 37  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 8524  Gramofónové platne, magnetické pásky a iné na-
 hraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné 
 záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlaËkov
 na výrobu platní, avöak s výnimkou výrobkov ka-
 pitoly 37

- Matrice a galvanické odtlaËky na výrobu gramofó-  Výroba, pri ktorej hodnota  
  nových platní  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

- Ostatné Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8523 pou�ité len do 
   hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 8525  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotele- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 grafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tie� - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 s prijímacím zariadením alebo so zariadením na    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kame-    ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
 ry; stabilné videokamery a ostatné videokamery - hodnota vöetkých pou�itých 

   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 8526  RádiolokaËné a rádiosondá�ne prístroje (radary), Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 rádionavigaËné prístroje a rádiové prístroje na - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 dia¾kové riadenie    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 

   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu  vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov
  

 8527  Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegra- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 fiu alebo rozhlasové vysielanie, tie� kombinované - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo repro-    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 dukciu zvuku alebo s hodinami    ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 8528  Televízne prijímaËe, tie� so vstavanými  rozhlaso- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vými prijímaËmi alebo prístrojmi na záznam Ëi - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 a videoprojektory    ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

8529  »asti a súËasti vhodné výluËne alebo hlavne na 
  prístroje Ëísiel 8525 a� 8528

- Vhodné výluËne alebo hlavne  k prístrojom na  Výroba, pri ktorej hodnota  
   záznam alebo reprodukciu obrazu  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

- Ostatné Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 8535 a  Elektrické prístroje na vypínanie, spínanie a ochra- Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 8536  nu elektrických obvodov alebo na pripájanie elek- - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov

 trických obvodov, spájanie Ëi zapájanie vnútri    u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 elektrických obvodov    je 40 % ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu

 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8538 pou�ité len do 
   hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 8537  RozvádzaËe, rozvodové panely, ovládacie (dispe- Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 Ëerské) stoly,  pulty, skrine a ostatné základne vy- - pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
 bavené dvoma alebo viacerými zariadeniami Ëísla    u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na    je 40 % ceny výrobku zo závodu  ku zo závodu
 rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných  - kde sú materiály v rámci limi-
 nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a Ëíslicové riadia-    tu uvedeného vyööie zaradené
 ce zariadenia s výnimkou spínacích prístrojov    v Ëísle 8538 pou�ité len do 
 a zariadení Ëísla 8517    hodnoty 10 % ceny výrobku

   zo závodu

 ex 8541  Diódy, tranzistory a podobné polovodiËové zaria- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 denia okrem doötiËiek eöte nerozrezaných na Ëipy - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8542  Elektronické integrované obvody a mikrozostavy Výroba:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- pri ktorej hodnota vöetkých po-  vöetkých pou�itých materiálov
   u�itých materiálov nepresahu-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   je 40 % ceny výrobku zo závo-  ku zo závodu
   du,
 - kde sú materiály v rámci limi-
   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 8541 alebo 8542 pou-
   �ité len do hodnoty 10 % ceny
   výrobku zo závodu

 8544  Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolo-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vané (tie� lakovým povrchom alebo s anódickým  vöetkých pou�itých materiálov
 okysliËením) a ostatné izolované elektrické vodiËe,  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 tie� s prípojkami; káble z optických vlákien vyro-  ku zo závodu
 bené z jednotlivo opláötených vlákien, tie� spoje-
 né s elektrickými vodiËmi alebo s prípojkami

 8545  Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvet¾ovacie  Výroba, pri ktorej hodnota  
 uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné vý-  vöetkých pou�itých materiálov
 robky zhotovené z grafitu alebo iného uhlíku, tie�  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 spojené s kovom, pou�ívané na elektrické úËely  ku zo závodu

 8546  Elektrické izolátory z ¾ubovo¾ného materiálu  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8547  IzolaËné Ëasti a súËasti na elektrické stroje, prístro-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 je a zariadenia, vyrobené úplne z izolaËných mate-  vöetkých pou�itých materiálov
 riálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vli-  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 sovanými drobnými kovovými súËas�ami (napr.  ku zo závodu
 objímkami so závitom), slú�iacimi výluËne na pri-
 pevÚovanie, s výnimkou izolátorov Ëísla 8546;
 elektrické vodivé rúrky a ich spojky zo základného
 kovu s vnútorným izolaËným materiálom

 8548  Odpad a zvyöky galvanických Ëlánkov, batérií a  Výroba, pri ktorej hodnota  
 elektrických akumulátorov, nepou�ite¾né galva-  vöetkých pou�itých materiálov
 nické Ëlánky, batérie a elektrické akumulátory;  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 elektrické Ëasti a súËasti strojov a prístrojov neuve-  ku zo závodu
 dené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole

 ex kap. 86  éelezniËné a elektriËkové lokomotívy, vozový  Výroba, pri ktorej hodnota  
 park a jeho Ëasti a súËasti; zvrökový upevÚovací  vöetkých pou�itých materiálov
 materiál, nepojazdné zariadenia a ich Ëasti; doprav-  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 né signalizaËné mechanické (tie� elektromechanic-  ku zo závodu
 ké) zariadenia vöetkých druhov; okrem:

 8608  Ko¾ajový zvrökový upevÚovací materiál a nepo- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 jazdné zariadenia;  mechanické (tie� elektromecha- - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 nické) prístroje návestné, bezpeËnostné, kontrolné,    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 ovládacie na �elezniËnú alebo inú ko¾ajovú dopravu,    lo výrobku,  ku zo závodu
 na dopravu cestnú alebo rieËnu, na parkoviská, na - hodnota vöetkých pou�itých 
 prístavné a letiskové zariadenia; ich Ëasti a súËasti    materiálov nepresahuje 40 %

   ceny výrobku zo závodu

 ex kap. 87  Vozidlá iné ako �elezniËné alebo elektriËkové, ich  Výroba, pri ktorej hodnota  
 Ëasti a súËasti  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8709  Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho za- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 riadenia, typy pou�ívané v továrÚach, skladoch, - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 prístavoch alebo na letiskách na prepravu tovaru    radené v inom Ëísle,  ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 na krátke vzdialenosti; malé �ahaËe pou�ivané na    lo výrobku,  ku zo závodu
 �elezniËných staniciach; ich Ëasti a súËasti - hodnota vöetkých pou�itých 

   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8710  Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tie� vybavené Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 zbraÚami; ich Ëasti a súËasti - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8711  Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomoc-
 ným motorom, tie� s prívesným vozíkom; príves-
 né vozíky
 
- So spa¾ovacím motorom s vratným pohybom 
  piestov a s objemom valcov:
-- nepresahujúcim 50 cm3 Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  

- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 20 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

-- presahujúcim 50 cm3 Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

- Ostatné Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 ex 8712  Bicykle bez gu¾kových lo�ísk  Výroba z materiálov nezarade-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ných do Ëísla 8714  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 8715  Detské koËíky a ich Ëasti a súËasti Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 8716  Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanické- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ho pohonu; ich Ëasti a súËasti - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex kap. 88  Lietadlá, kozmické lode a ich Ëasti a súËasti;  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 okrem:  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov

 iného Ëísla ako výrobok  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 8804  Rotujúce padáky  Výroba z materiálov akéhoko¾-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vek Ëísla vrátane iných mate-  vöetkých pou�itých materiálov
 riálov Ëísla 8804  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 8805  Letecké katapulty, palubné lapaËe a podobné me-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 chanizmy; pozemné prístroje na letecký výcvik;  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 ich Ëasti a súËasti  iného Ëísla ako výrobok  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 kap. 89 Lode, Ëlny a plávajúce konötrukcie Výroba, pri ktorej vöetky pou-  Výroba, pri ktorej hodnota  
�ité materiály sú zaradené do iného Ëísla, vöetkých pou�itých materiálov
ako je Ëíslo výrobku. Nemo�no vöak  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
pou�i� trupy Ëísla 8906  ku zo závodu

 ex kap. 90  Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinema- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 tografické, meracie,  kontrolné alebo presné; - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 nástroje a prístroje lekárske a chirurgické; ich Ëas-    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 ti, súËasti a prísluöenstvo; okrem:    lo výrobku,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 9001  Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble  Výroba, pri ktorej hodnota  
 optických vlákien, iné ako zaradené do Ëísla 8544;  vöetkých pou�itých materiálov
 polarizaËný materiál v tvare listov alebo dosiek;  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 öoöovky, tie� kontaktné, hranoly, zrkadlá a iné op-  ku zo závodu
 tické Ëlánky, z akéhoko¾vek materiálu, nezasadené,
 iné ako z opticky neopracovaného skla

 9002  äoöovky, hranoly, zrkadlá a iné optické Ëlánky  Výroba, pri ktorej hodnota  
 z akéhoko¾vek materiálu, zasadené, na nástroje alebo  vöetkých pou�itých materiálov
 prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 9004  Rámy a obruby na okuliare a na ochranné okuliare  Výroba, pri ktorej hodnota  
 alebo podobné výrobky a ich Ëasti a súËasti  vöetkých pou�itých materiálov
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 9005  Binokulárne a monokulárne Ôalekoh¾ady, optické Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné astrono- - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 mické prístroje a ich podstavce a rámy s výnimkou    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 rádioastronomických prístrojov    lo výrobku,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 ex 9006  Fotografické prístroje  okrem kinematografických; Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 prístroje a �iarovky na bleskové svetlo, iné ako - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 elektricky zapa¾ované bleskové �iarovky    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 9007  Kinematografické kamery a premietacie prístroje, Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 tie� so vstavanými prístrojmi na záznam a repro- - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 dukciu zvuku    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 9011  Zdru�ené optické mikroskopy vrátane mikrosko- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 pov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 alebo na mikroprojekciu    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 

   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 ex 9014  Iné navigaËné nástroje a prístroje  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 9015  Geodetické, topografické, zememeraËské, nivelaË-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 né, fotogrametrické, hydrografické, oceánografic-  vöetkých pou�itých materiálov
 ké, hydrologické, meteorologické alebo geofyzi-  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 kálne nástroje a prístroje okrem kompasov; dia¾-  ku zo závodu
 komery

 9016  Váhy s citlivos�ou 5 cg alebo väËöou, tie� zo záva-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 �iami  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
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»íslo Názov tovaru                             Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných 
HS                            materiálov,  ktoré  poskytuje  charakter pôvodu

(1) (2)                               (3)                            alebo                            (4)

 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 ku zo závodu

 9017  Kresliace, rysovacie alebo poËítacie prístroje (napr.  Výroba, pri ktorej hodnota  
 kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá,  vöetkých pou�itých materiálov
 logaritmické pravítka a poËítacie kotúËe); ruËné  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 dÂ�kové meradlá a kalibre) inde v tejto kapitole  ku zo závodu
 neuvedené ani nezahrnuté

 9018  Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverole-
 kárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických
 prístrojov, ostatné elektrolieËebné prístroje, ako aj
 prístroje na skúöanie zraku

- Stomatologické kreslá so stomatologickými prí-  Výroba z materiálu ¾ubovo¾né-  Výroba, pri ktorej hodnota  
   strojmi a nástrojmi vrátane p¾uvadiel  ho Ëísla vrátane iných materiá-  vöetkých pou�itých materiálov

 lov Ëísla 9018  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

- Ostatné Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 9019  Prístroje na mechanoterapiu; masá�ne prístroje; Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 psychotechnické prístroje; prístroje na lieËbu ozó- - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 nom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje o�i-    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 
 vovacie a iné lieËebné dýchacie prístroje    lo výrobku,  ku zo závodu

- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 9020  Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky okrem Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ochranných masiek bez mechanických Ëastí a vy- - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
 menite¾ných filtrov    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 25 % ceny výrob- 

   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 9024  Stroje a prístroje na skúöanie tvrdosti, pevnosti  Výroba, pri ktorej hodnota  
 v �ahu, stlaËite¾nosti, pru�nosti alebo  iných mecha-  vöetkých pou�itých materiálov
 nických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva,  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 textilu, papiera, plastov)  ku zo závodu

 9025  Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplo-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 mery, �iaromery, barometre, vlhkomery a psy-  vöetkých pou�itých materiálov
 chometre, tie� registraËné i navzájom kombinova-  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 né  ku zo závodu

 9026  Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu  Výroba, pri ktorej hodnota  
 prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných  vöetkých pou�itých materiálov
 charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prieto-  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 komery, hladinomery, manometre, meraËe spotre-  ku zo závodu
 bovaného tepla) okrem prístrojov a nástrojov Ëí-
 siel 9014, 9015, 9028 alebo 9032

9027 Prístroje a nástroje na fyzikálne alebo chemické rozbory  Výroba, pri ktorej hodnota  
(napr. polarimetre, refraktometre, spektrometre, analyzá-  vöetkých pou�itých materiálov
tory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na urËovanie  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
viskozity, pórovitosti, roz�a�nosti, povrchového napätia  ku zo závodu
a pod.; prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické alebo
fotometrické meranie (vrátane expozimetrov); mikrotómy

 9028  MeraËe dodávky a výroby plynov, kvapalín  a
 elektrickej energie vrátane meraËov na ich ka-
 librovanie
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

- »asti, súËasti a prísluöenstvo  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

- Ostatné Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 9029  OtáËkomery, poËítaËe výrobkov, taxametre, mera-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 Ëe ubehnutej dráhy, krokomery a pod.; rýchlome-  vöetkých pou�itých materiálov
 ry a tachometre okrem patriacich do Ëísiel 9014  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 alebo 9015; stroboskopy  ku zo závodu

 9030  Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístro-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 je a nástroje na meranie a kontrolu elektrických ve-  vöetkých pou�itých materiálov
 liËín okrem meraËov Ëísla 9028; prístroje a nástro-  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 je na meranie alebo zis�ovanie �iarenia alfa, beta,  ku zo závodu
 gama, röntgenového, kozmického alebo iného
 ionizujúceho �iarenia

 9031  Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje,  Výroba, pri ktorej hodnota  
 inde neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kon-  vöetkých pou�itých materiálov
 trolu profilov  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 9032  Automatické regulaËné alebo riadiace prístroje  Výroba, pri ktorej hodnota  
 a nástroje  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 9033  »asti, súËasti a prísluöenstvá v tejto kapitole inde  Výroba, pri ktorej hodnota  
 neuvedené ani nezahrnuté na stroje, nástroje a  vöetkých pou�itých materiálov
 prístroje kapitoly 90  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

 ex kap. 91  Hodiny, hodinky a ich Ëasti; okrem:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 9105  Ostatné hodiny Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 9109  Hodinové stroje úplné a zmontované Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
   materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   nepôvodných materiálov  ne-
   presahuje hodnotu vöetkých
   pou�itých pôvodných mate-
   riálov

 9110  Ùplné hodinové alebo hodinkové strojËeky, ne- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01 zmontované alebo ËiastoËne zmontované (súpravy); - hodnota vöetkých pou�itých  vöetkých pou�itých materiálov
 neúplné hodinové alebo hodinkové strojËeky    materiálov nepresahuje 40 %  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodin-    ceny výrobku zo závodu,  ku zo závodu
 kové strojËeky  - kde sú materiály v rámci limi-

   tu uvedeného vyööie zaradené
   v Ëísle 9114, pou�ité len do
   hodnoty 10 % ceny výrobku
   zo závodu

 9111  Puzdrá hodiniek a ich Ëasti a súËasti Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
- vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov
   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 9112  Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostat- Výroba, pri ktorej:  Výroba, pri ktorej hodnota  
 né výrobky tejto kapitoly a ich Ëasti a súËasti - vöetky pou�ité materiály sú za-  vöetkých pou�itých materiálov

   radené v inom Ëísle, ako je Ëís-  nepresahuje 30 % ceny výrob- 
   lo výrobku,  ku zo závodu
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 40 %
   ceny výrobku zo závodu

 9113  Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich Ëasti
 a súËasti:
 
- Zo základných kovov, tie� pozlátených, postrieb-  Výroba, pri ktorej hodnota  
  rených alebo pokovovaných alebo plátovaných dra-  vöetkých pou�itých materiálov
  hým kovom  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 ku zo závodu

- Ostatné  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 kap. 92  Hudobné nástroje; Ëasti, súËasti  a prísluöenstvo  Výroba, pri ktorej hodnota  
 týchto nástrojov  vöetkých pou�itých materiálov

 nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 kap. 93  Zbrane a strelivo; ich Ëasti, súËasti a prísluöenstvo  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex kap. 94  Nábytok; lekársky, chirurgický nábytok; poste¾ovi-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 ny a podobné potreby; svietidlá inde neuvedené  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 ani nezahrnuté; reklamné svietidlá; svetelné rekla-  iného Ëísla ako výrobok  nepresahuje 40 % ceny výrob- 
 my, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podob-  ku zo závodu
 né výrobky; montované stavby; okrem:

 ex 9401 a  Nábytok zo základných kovov s nevypchávaným  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-  Výroba, pri ktorej hodnota  

 ex 9403  bavlneným po�ahom s hmotnos�ou látky 300g/m2  té materiály sú  zaradené do  vöetkých pou�itých materiálov
 alebo menöou  iného Ëísla ako výrobok  nepresahuje 40 % ceny výrob- 

 alebo  ku zo závodu
 výroba z bavlnenej tkaniny u�
 v hotovej forme na pou�itie pre
 Ëísla 9401 alebo 9403 za pred-
 pokladu, �e
 - jej hodnota nepresahuje 25 %
   ceny výrobku zo závodu,
 - materiály sú u� pôvodné a sú
   zaradené do iného Ëísla ako
   9401 alebo 9403
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 9405  Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich Ëasti  a súËasti  Výroba, pri ktorej hodnota  
 inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy,  vöetkých pou�itých materiálov
 svetelné znaky a znaËky, svetelné oznamovacie ta-  nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 bule a podobné výrobky s pevným osvet¾ovacím  ku zo závodu
 zdrojom a ich Ëasti a súËasti inde neuvedené ani
 nezahrnuté

 9406  Montované stavby  Výroba, pri ktorej hodnota  
 vöetkých pou�itých materiálov
 nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex kap. 95  HraËky, hry a öportové potreby; ich Ëasti, súËasti  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 a prísluöenstvo; okrem:  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 

 9503  Ostatné hraËky; zmenöené modely a podobné mo- Výroba, pri ktorej:
 dely na hranie, tie� mechanické; skladaËky vöet- - vöetky pou�ité materiály sú za-
 kých druhov    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-

   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 ex 9506  Golfové palice a ich Ëasti a súËasti  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok,
 mô�u sa vöak pou�i� bloky
 na výrobu hláv golfových pa-
 líc

 ex kap. 96  Rôzne výrobky;  okrem:  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 té materiály sú  zaradené do 
 iného Ëísla ako výrobok

 ex 9601 a  Výrobky zo �ivoËíönych, rastlinných alebo nerast-  Výroba z rezbárskych materiá-
 ex 9602  ných rezbárskych materiálov  lov týchto Ëísiel

 ex 9603  Metly, kefy a ötetce (okrem prútených metiel aj na-  Výroba, pri ktorej hodnota  
 sadených a pod. a ötetcov vyrobených z kuních a  vöetkých pou�itých materiálov
 veveriËích chlpov), ruËné mechanické zmetáky na  nepresahuje 50 % ceny výrob- 
 dlá�ku, bez pohonu, maliarske podlo�ky a valËe-  ku zo závodu
 ky, stierky z gumy alebo podobných ohybných
 materiálov

 9605  Cestovné súpravy na osobnú toaletu, öitie alebo na  Ka�dý predmet súpravy musí
 Ëistenie obuvi alebo odevov  spÂÚa� pravidlo, ktoré by sa ho

 týkalo, keby nebol zaradený do
 súpravy. Mo�no vöak pou�i�
 nepôvodné materiály, ak ich cel-
 ková hodnota nepresahuje 15 %
 ceny výrobku zo závodu

 9606  Gombíky, stláËacie gombíky, formy na gombíky Výroba, pri ktorej:
 a ostatné Ëasti a súËasti gombíkov alebo stláËacích - vöetky pou�ité materiály sú za-
 gombíkov; gombíkové polotovary    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-

   lo výrobku,
- hodnota vöetkých pou�itých 
   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu

 9612  Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pás- Výroba, pri ktorej:
 ky napustené tlaËiarenskou ËerÚou alebo inak pri- - vöetky pou�ité materiály sú za-
 pravené na zanechanie odtlaËkov, tie� na cievkach    radené v inom Ëísle, ako je Ëís-
 alebo v kazetách; farbiace poduöky, aj napustené,    lo výrobku,
 tie� v ökatu¾kách - hodnota vöetkých pou�itých 

   materiálov nepresahuje 50 %
   ceny výrobku zo závodu
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 kap.  01  éivé zvieratá  Vöetky pou�ité zvieratá kap. 01

 ex 9613  Zapa¾ovaËe s piezoelektrickým zapa¾ovacím systé-  Výroba, pri ktorej hodnota  po-
 mom  u�itých materiálov Ëísla 9613

 nepresahuje 30 % ceny výrob- 
 ku zo závodu

 ex 9614  Fajky vrátane fajkových hláv  Výroba z nahrubo opracova-
 ných obrobkov

 kap. 97  Umelecké diela, zberate¾ské predmety a staro�it-  Výroba, pri ktorej vöetky pou�i-
 nosti  té materiály sú  zaradené do 

 iného Ëísla ako výrobok 


