
0102 Živý hovädzí dobytok 500
0103 Živý bravčový dobytok 1000
0206 Jedlé droby hovädzie; bravčové, baranie, kozie, konské, oslie, z múl alebo

mulíc čerstvé, chladené alebo mrazené
300

0206 49 Ostatné
0207 Mäso a jedlé droby z hydiny čísla 0105 čerstvé, chladené alebo mrazené 500
0207 33 Kačky, husy a perličky
0209 Bravčová slanina neprerastená chudým mäsom a hydinový tuk nevyškvare-

ný alebo inak extrahovaný, všetko čerstvé, chladené, mrazené, nasolené
alebo v slanom náleve, sušené alebo údené

100

0406 Syry a tvaroh 200
0406 40
0406 90 9
0504 Črevá, mechúre a žalúdky zo zvierat (iných ako rýb) celé a ich časti čerstvé,

chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené
40

0703 Cibu¾a, šalotka, cesnak, pór a iná cesnakovitá zelenina čerstvá alebo chla-
dená

500

0703 10 Cibu¾a a šalotka
0710 Zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená 200
0710 21 Hrach
0710 22 Fazu¾a
0809 Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektariniek), slivky a trnky

čerstvé
100

0809 29
0811 Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež s prídavkom

cukru alebo iných sladidiel
0811 10 Jahody 100
0811 20 Čierne ríbezle 100
0811 20 9 Ostatné 100
0909 Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce;

bobu¾ky borievky
40

1003 Jačmeň 5 000
1003 00 3 Na kŕmenie
1004 Ovos 400
1008 Pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie 300
1008 10
1209 Semená, plody a výtrusy na siatie 100
1211 Rastliny, časti rastlín, semená a plody používané hlavne vo voňavkárstve,

v lekárstve alebo ako insekticídy, fungicídy (prostriedky proti cudzopasní-
kom) a pod. čerstvé alebo sušené, tiež narezané, rozdrvené alebo v prášku

100

1514 Repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené

4 000

1514 10 Surové oleje
1601 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi, potravinové

prípravky na podklade týchto výrobkov
40

1604 Prípravky a konzervy z rýb; kaviár a jeho náhradky z ryb ích ikier
1604 11 Lososy 100
1604 12 Údenáče 300
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1704 Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) 30
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao 200
1905 Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež s pridaním kakaa 200
2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín pripravené alebo konzervo-

vané v octe alebo kyseline octovej
100

2001 90 5 Huby
2008 Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované,

tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené
alebo nezahrnuté

200

2008 80 Jahody
2203 Pivo zo sladu 500
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80 % vol.

alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované s akýmko¾vek alkoholo-
metrickým titrom

500

2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom
menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

200
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