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Poznámky:

Odsek 8 �Kritérium pôvodu� tlaèiva osvedèenia o pôvode na tlaèive A sa pre preferenèné výrobky, ktoré sú úplne
získané v súlade s pravidlami krajiny urèenia alebo sú dostatoène opracované alebo spracované, aby zodpovedali
po�iadavkám pravidiel pôvodu v tejto krajine, vypåòa alfabetickými kódmi takto:
a) úplne získané výrobky: na vývoz do v�etkých krajín uvedených v tejto prílohe sa uvedie písmeno �P�; v  prípade

Austrálie a Nového Zélandu mô�e zosta� odsek 8 prázdny,
b) výrobky dostatoène opracované alebo spracované: na vývoz do krajín uvedených ni��ie je zápis takýto:

1. Spojené �táty americké: v prípade zásielok z jednej krajiny sa uvedie písmeno �Y�, v prípade zásielok z uznávaných
zdru�ení krajín sa uvedie písmeno �Z� a za ním súèet nákladov alebo hodnota domácich materiálov a priamych
nákladov na spracovanie vyjadrená v percentách z ceny vyvezených výrobkov zo závodu, napríklad �Y� 35 % alebo
�Z� 35 %,

2. Kanada: pre výrobky, ktoré vyhovujú kritériám pôvodu pri opracovaní a spracovaní vo viac ako jednej oprávnenej
najmenej rozvinutej krajine, sa uvedie písmeno �G�; v ostatných prípadoch písmeno �F�,

3. Japonsko, Nórsko, �vajèiarsko, Európska únia a Slovenská republika: uvedie sa písmeno �W� a za ním �tvor-
miestna polo�ka harmonizovaného systému vyvá�aného tovaru, napríklad �W�  9618,

4. Bulharsko, Èeská republika, Maïarsko, Po¾sko a Ruská federácia: v prípade výrobkov, ktoré obsahujú hodnotu
pridanú vo vyvá�ajúcej krajine vyu�ívajúcej preferenciu, sa uvedie písmeno �Y� a za ním hodnota dovezeného
materiálu a komponentov vyjadrená ako percento z ceny vyvezených výrobkov zo závodu napríklad �Y� 45 %;
v prípade výrobkov získaných v krajine vyu�ívajúcej preferencie a opracovaných alebo spracovaných v jednej alebo
viacerých iných takýchto krajinách, sa uvedie �PK�,

5. Austrália a Nový Zéland: vyplnenie odseku 8 nie je povinné; postaèuje vyhlásenie v odseku 12.

Èiastka 106 Zbierka zákonov è. 251/2001 Strana 2769


