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DOHODA
o vo¾nom obchode medzi Európskym združením vo¾ného obchodu
a Slovenskou republikou

Poznámka:

Protokol o sukcesii Slovenskej republiky do Dohody medzi štátmi EZVO a ÈSFR bol podpísaný 19. apríla 1993.
31. decembra 1994 Rakúsko, Fínsko a Švédsko odstúpili od Konvencie zakladajúcej Európske združenie vo¾ného obchodu
(Štokholmská konvencia). Pod¾a odseku 3 èlánku 38 Dohody o vo¾nom obchode medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou
v ten istý deò prestali by• tieto tri krajiny stranami dohody. Z toho dôvodu boli z predkladaného textu vypustené ustanovenia
týkajúce sa Rakúska, Fínska a Švédska.
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PREAMBULA
Islandská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo,
Nórske krá¾ovstvo, Švajèiarska konfederácia (ïalej len
štáty EZVO)
a
Slovenská republika,
odvolávajúc sa na svoj zámer zúèastòova• sa aktívne
procesu ekonomickej integrácie v Európe a vyjadrujúc
svoju pripravenos• spolupracova• pri h¾adaní ciest
a prostriedkov na posilnenie tohto procesu,
majúc na zreteli význam vz•ahov medzi štátmi EZVO
a Slovenskou republikou a spoloèné hodnoty, ktoré
zdie¾ajú, a uznávajúc, že štáty EZVO a Slovenská
republika si želajú posilni• tieto väzby a vytvori• tesné
a trvalé vz•ahy,
majúc na zreteli Deklaráciu podpísanú štátmi EZVO
a ÈSFR v Göteborgu v júni 1990,
odvolávajúc sa na svoju oddanos• Závereènému aktu Konferencie o bezpeènosti a spolupráci v Európe,
Parížskej charte za novú Európu a najmä princípom
obsiahnutým v závereènom dokumente Bonnskej konferencie KBSE o ekonomickej spolupráci v Európe,
znovu potvrdzujúc svoju oddanos• pluralitnej demokracii založenej na zvrchovanosti práva, ¾udských práv
a základných slobôd a odvolávajúc sa na svoje èlenstvo
v Rade Európy,
pevne presvedèené, že táto dohoda bude podporova•
vytváranie rozšírenej a harmonickej oblasti vo¾ného
obchodu v Európe a bude dôležitým príspevkom k európskej integrácii,
rozhodnuté na tieto úèely postupne odstraòova• prekážky v zásade v celom vzájomnom obchode v súlade
so Všeobecnou dohodou o clách a obchode,
vyhlasujúc svoju pripravenos• posúdi• vo svetle akéhoko¾vek dôležitého faktora možnos• rozvoja a prehåbenia vzájomných vz•ahov na úèely ich rozšírenia na
oblasti, ktoré táto dohoda nepokrýva,
berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody
nemožno interpretova• tak, že zbavuje štáty – strany
dohody záväzkov pod¾a iných medzinárodných dohôd,
predovšetkým Všeobecnej dohody o clách a obchode,
sa rozhodli, vzh¾adom na uvedené, uzavrie• túto
dohodu:
Èlánok 1
Ciele
1. Štáty EZVO a Slovenská republika budú poèas
prechodného obdobia konèiaceho sa 30. júna 2002
postupne v súlade s ustanoveniami tejto dohody vytvára• oblas• vo¾ného obchodu.
2. Ciele tejto dohody, ktorá je založená na obchodných vz•ahoch medzi trhovými ekonomikami, sú tieto:
a) rozširovaním vzájomného obchodu podporova• har1
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monický rozvoj ekonomických vz•ahov medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou a tým napomáha• v štátoch EZVO a v Slovenskej republike rozvoj
ekonomickej aktivity, zlepšovanie životných a pracovných podmienok a zvyšovanie produktivity a finanènej stability,
b) poskytova• spravodlivé podmienky sú•aže v obchode medzi štátmi – stranami tejto dohody,
c) odstraòovaním prekážok v obchode prispieva•
k harmonickému rozvoju a rozširovaniu svetového
obchodu.
Èlánok 2
Rozsah
Dohoda sa vz•ahuje
a) na výrobky zahrnuté v kapitolách 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a èíselného oznaèovania
tovaru s výnimkou výrobkov uvedených v Prílohe I,
b) na výrobky uvedené v Protokole A s náležitým oh¾adom na úpravy obsiahnuté v tomto Protokole,
c) na ryby a ïalšie morské produkty uvedené v Prílohe II,
s pôvodom v niektorom štáte EZVO alebo Slovenskej
republike.
Èlánok 3
Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe
1. Protokol B urèuje pravidlá pôvodu a metódy administratívnej spolupráce.
2. Štáty – strany dohody prijmú vhodné opatrenia
vrátane pravidelných previerok v Spoloènom výbore
a úprav administratívnej spolupráce, aby zabezpeèili,
že ustanovenia èlánkov 4 až 9 a èlánkov 14 a 23
dohody a Protokolu B sa budú vykonáva• úèinne
a harmonicky, aby znížili na najmenšiu možnú mieru
obchodné formality a aby dosiahli vzájomne uspokojujúce riešenia akýchko¾vek •ažkostí vyplývajúcich
z vykonávania týchto ustanovení.
Èlánok 4
Dovozné clá a poplatky s rovnocenným úèinkom
1. V obchode medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou sa nezavedú žiadne nové dovozné clá alebo
poplatky majúce rovnocenný úèinok.
2. Ku dòu nadobudnutia platnosti tejto dohody zrušia štáty EZVO všetky dovozné clá a akéko¾vek poplatky s rovnocenným úèinkom na výrobky s pôvodom
v Slovenskej republike s výnimkou výrobkov uvedených v Prílohe III,1) na ktoré sa dovozné clá a poplatky
s rovnocenným úèinkom budú ruši• postupne, v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto prílohe.
3. Slovenská republika zruší všetky dovozné clá
a poplatky s rovnocenným úèinkom na výrobky s pôvodom v niektorom štáte EZVO, uvedené v Prílohe IV,
v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto prílohe.

) Príloha III bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 2/1998 z 11. júna 1998.
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Èlánok 5
Základné clá
1. Základným clom na každý výrobok, na ktorý sa
majú vz•ahova• následné zníženia pod¾a tejto dohody,
bude, ak ide o štáty EZVO, colná sadzba pod¾a doložky
najvyšších výhod uplatòovaná k 1. októbru 1991.
2. Základným clom, ak ide o Slovenskú republiku,
bude colná sadzba pod¾a doložky najvyšších výhod
uplatòovaná k 1. januáru 1992.
3. Ak po nadobudnutí platnosti dohody dôjde k akémuko¾vek všeobecnému zníženiu ciel, najmä k zníženiu vyplývajúcemu z dohody o clách uzavretej ako
výsledok Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, nahradia tieto znížené clá od tohto
dátumu základné clá uvedené v odseku 1.
4. Znížené clá vypoèítané v súlade s èlánkom 4 sa
použijú v zaokrúhlení na prvé desatinné miesto alebo
v prípade špecifických ciel na druhé desatinné miesto.
Èlánok 6
Clá fiškálnej povahy
1. Ustanovenia odsekov 1 až 3 èlánku 4 sa vz•ahujú
aj na clá fiškálnej povahy, s výnimkami uvedenými
v Protokole C.1)
2. Štáty – strany dohody môžu nahradi• clo fiškálnej
povahy alebo fiškálnu èas• cla vnútroštátnou daòou.
Èlánok 7
Vývozné clá a poplatky s rovnocenným úèinkom
1. V obchode medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou sa nezavedú žiadne nové vývozné clá alebo
poplatky s rovnocenným úèinkom.
2. Štáty EZVO a Slovenská republika vzájomne zrušia dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody akéko¾vek vývozné clá a poplatky s rovnocenným úèinkom
s výnimkami uvedenými v Prílohe V. 2)
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dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkami uvedenými v Prílohe VI.3)
3. Množstvové obmedzenia a opatrenia s rovnocenným úèinkom na dovoz do Slovenskej republiky sa
zrušia odo dòa nadobudnutia platnosti dohody, s výnimkami uvedenými v Prílohe VII.1)
Èlánok 9
Množstvové obmedzenia vývozu a opatrenia
s rovnocenným úèinkom
1. V obchode medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou sa nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia vývozu alebo opatrenia s rovnocenným úèinkom.
2. Množstvové obmedzenia vývozu zo štátov EZVO
a opatrenia s rovnocenným úèinkom sa zrušia odo dòa
nadobudnutia platnosti tejto dohody, s výnimkami
uvedenými v Prílohe VIII.2)
3. Množstvové obmedzenia vývozu zo Slovenskej republiky a opatrenia s rovnocenným úèinkom sa zrušia
odo dòa nadobudnutia platnosti tejto dohody, s výnimkami uvedenými v Prílohe IX.3)
Èlánok 10
Všeobecné výnimky
Táto dohoda nevyluèuje zákazy alebo obmedzenia
dovozu, vývozu alebo tranzitu tovarov z dôvodov verejnej morálky, záujmu alebo bezpeènosti, ochrany zdravia a života ¾udí, zvierat alebo rastlín a životného
prostredia, ochrany národného bohatstva umeleckej,
historickej alebo archeologickej hodnoty, ochrany duševného vlastníctva, predpisov o zlate a striebre alebo
zachovania vyèerpate¾ných prírodných zdrojov, ak sú
takéto opatrenia úèinné v súvislosti s obmedzeniami
domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo
obmedzenia sa nesmú sta• nástrojom svojvo¾nej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi štátmi – stranami dohody.

Èlánok 8

Èlánok 11

Množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia
s rovnocenným úèinkom

Štátne monopoly

1. V obchode medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou sa nezavedú žiadne nové množstvové obmedzenia dovozu alebo opatrenia s rovnocenným úèinkom.
2. Množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnocenným úèinkom na dovoz do štátov EZVO sa zrušia

1. Štáty – strany dohody zabezpeèia, že akýko¾vek
štátny monopol komerènej povahy sa upraví pod¾a
ustanovení obsiahnutých v Protokole D tak, aby pre
obèanov štátov EZVO a Slovenskej republiky neexistovala žiadna diskriminácia, ak ide o podmienky na
obstarávanie a odbyt tovarov.
2. Ustanovenia tohto èlánku sa uplatnia na akúko¾-

1

) Protokol C bol zrušený Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 4/1998 z 11. júna 1998. Rozhodnutie nadobudne platnos•, keï všetky strany

2

)
3
)
1
)
2
)
3
)

uložia dokumenty o schválení u depozitára.
Príloha V bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 6/1996 zo 16. a 17. októbra 1996.
Príloha VI bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 5/1998 z 11. júna 1998.
Príloha VII bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 8/1998 z 11. júna 1998.
Príloha VIII bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 6/1998 z 11. júna 1998.
Príloha IX bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 7/1998 z 11. júna 1998.
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vek osobu, ktorej prostredníctvom zodpovedné orgány
štátov – strán dohody právne alebo fakticky, priamo
alebo nepriamo dohliadajú, urèujú alebo výrazne
ovplyvòujú dovoz a vývoz medzi štátmi – stranami
dohody. Tieto ustanovenia sa rovnako uplatnia na
monopoly delegované štátom na iné osoby.
Èlánok 121)
Technické predpisy
1. Štáty – strany dohody budú spolupracova• v oblasti technických predpisov, noriem a postupov na
posudzovanie zhody a vhodnými opatreniami budú
podporova• celoeurópske riešenia. Spoloèný výbor stanoví základné smery na vykonávanie tohto odseku.
2. Štáty – strany dohody súhlasia s uskutoènením
okamžitých konzultácií v rámci Spoloèného výboru
s cie¾om nájs• vhodné riešenie v prípade, že niektorý
štát – strana usúdi, že iný štát – strana prijal opatrenia, ktoré by mohli vytvori• alebo už vytvorili technickú
prekážku v obchode.
3. Štáty – strany dohody potvrdzujú záväzok oznamova• návrhy technických predpisov v súlade s ustanoveniami dohody o technických prekážkach v obchode Svetovej obchodnej organizácii.

Èlánok 15
Platby
1. Platby týkajúce sa obchodu medzi štátom EZVO
a Slovenskou republikou a prevod takýchto platieb na
územie štátu – strany dohody, kde má verite¾ sídlo, sa
oslobodia od akýchko¾vek obmedzení.
2. Strany sa zdržia akýchko¾vek devízových alebo
administratívnych obmedzení pri poskytovaní, splácaní alebo prijímaní krátkodobých alebo strednodobých
úverov pokrývajúcich obchodné transakcie, na ktorých sa zúèastòuje rezident.
3. Ak nebude zavedená plná zamenite¾nos• meny
Slovenskej republiky v zmysle èlánku VIII Medzinárodného menového fondu, vyhradzuje si Slovenská
republika právo použi• devízové obmedzenia pri poskytovaní alebo prijímaní krátkodobých a strednodobých úverov v rozsahu povolenom pod¾a štatútu Slovenskej republiky v MMF za predpokladu, že tieto
obmedzenia sa budú uplatòova• nediskriminujúcim
spôsobom. Uplatnia sa tak, aby pôsobili èo najmenšie
narušenie tejto dohody. Slovenská republika bude
okamžite informova• Spoloèný výbor o zavedení takýchto opatrení a o akýchko¾vek ich zmenách.
Èlánok 16

Èlánok 13
Obchod s po¾nohospodárskymi výrobkami
1. Štáty – strany dohody vyhlasujú svoju pripravenos• podporova•, ak im to umožní ich po¾nohospodárska politika, harmonický rozvoj obchodu s po¾nohospodárskymi výrobkami.
2. Na vykonávanie tohto zámeru uzavrie každý jednotlivý štát EZVO so Slovenskou republikou dvojstrannú dohodu o opatreniach u¾ahèujúcich obchod
s po¾nohospodárskymi výrobkami.
3. Štáty – strany dohody budú uplatòova• svoje
veterinárne predpisy, predpisy o ochrane rastlín
a zdravotné predpisy nediskriminujúcim spôsobom
a nezavedú žiadne nové opatrenia s úèinkom nenáležitého obmedzovania obchodu.
Èlánok 14
Vnútroštátne zdanenie
1. Štáty – strany dohody sa zdržia akýchko¾vek
opatrení alebo praktík vnútroštátnej fiškálnej povahy
spôsobujúcich priamo alebo nepriamo diskrimináciu
medzi výrobkami majúcimi pôvod v štáte EZVO a obdobnými výrobkami s pôvodom v Slovenskej republike.
2. Výrobky vyvážané na územie jedného zo štátov –
strán dohody nesmú využíva• výhody z vrátenia
vnútroštátnych daní nad rámec sumy priamych alebo nepriamych daní na ne uvalených.
1
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Verejné obstarávanie
1. Štáty – strany dohody považujú úèinnú liberalizáciu svojich trhov verejného obstarávania za žiaduci
a dôležitý cie¾ tejto dohody.
2. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytnú štáty EZVO spoloènostiam zo Slovenskej republiky
prístup k procedúram ude¾ovania kontraktov na svojich trhoch verejného obstarávania pod¾a Dohody
o vládnom obstarávaní z 12. apríla 1979 upravené
Protokolom o doplnkoch z 2. februára 1987 dohodnutej pod záštitou Všeobecnej dohody o clách a obchode.
Slovenská republika, berúc do úvahy reštrukturalizaèný a rozvojový proces svojej ekonomiky, postupne
zabezpeèí, aby spoloènosti zo štátov EZVO mali prístup k procedúram poskytovania kontraktov na jej
trhu verejného obstarávania pod¾a rovnakých princípov.
3. Èo najskôr po nadobudnutí platnosti dohody štáty – strany dohody postupne vytvoria a prispôsobia
pravidlá, podmienky a praktiky upravujúce úèas• na
verejnom obstarávaní organizovanom štátnymi orgánmi a štátnymi podnikmi, ako aj súkromnými podnikmi, ktorým boli udelené zvláštne alebo výluèné práva,
tak, aby sa zabezpeèil vo¾ný prístup a transparentnos•
a aby nedochádzalo k diskriminácii medzi potenciálnymi dodávate¾mi zo štátov – strán dohody. Úplná
rovnováha práv a záväzkov medzi štátmi – stranami
dohody sa dosiahne najneskôr na konci prechodného
obdobia.
4. Spoloèný výbor odporuèí alebo schváli, ako to

) Zmenené Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 8/1996 zo 16. a 17. októbra 1996.
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bude vhodné, praktické spôsoby tohto rozvoja zahàòajúce okrem iného rozsah, èasový plán a pravidlá, ktoré
sa budú uplatòova•.
5. Dotknuté štáty – strany dohody sa budú usilova•
o prístup k príslušným dohodám uzatvoreným pod
záštitou Všeobecnej dohody o clách a obchode.
Èlánok 171)
Ochrana duševného vlastníctva
1. Štáty – strany dohody budú poskytova• a zabezpeèova• primeranú, úèinnú a nediskriminujúcu
ochranu práv duševného vlastníctva vrátane opatrenia
na vynútenie takýchto práv proti ich porušovaniu,
falšovaniu a pirátstvu v súlade s ustanoveniami tohto
èlánku, Prílohy XI k tejto dohode a medzinárodnými
dohodami v nej uvedenými.
2. Štáty – strany dohody budú vzájomne poskytova•
obèanom štátov nemenej priaznivé zaobchádzanie, než
aké poskytujú svojim vlastným obèanom. Výnimky
z tohto záväzku musia by• v súlade s vecnými ustanoveniami èlánku 3 Dohody o obchodných aspektoch
práv na duševné vlastníctvo.
3. Štáty – strany dohody budú vzájomne poskytova•
obèanom štátov nemenej priaznivé zaobchádzanie, než
aké poskytujú obèanom ktoréhoko¾vek iného štátu.
Výnimky z tohto záväzku musia by• v súlade s vecnými
ustanoveniami Dohody o obchodných aspektoch práv
na duševné vlastníctvo, najmä jej èlánkov 4 a 5.
4. Štáty – strany dohody súhlasia, že na žiados•
ktoréhoko¾vek štátu – strany budú revidova• ustanovenia o ochrane práv duševného vlastníctva obsiahnuté v tomto èlánku a v Prílohe XI na úèely ïalšieho
zlepšenia úrovne ochrany a vyvarovania sa alebo nápravy poškodenia obchodu spôsobeného súèasnou
úrovòou ochrany práv duševného vlastníctva.
Èlánok 18
Pravidlá sú•aže týkajúce sa podnikate¾ov
1. Skutoènosti, ktoré sú nezluèite¾né s riadnym fungovaním tejto dohody, ak môžu ma• vplyv na obchod
medzi štátom EZVO a Slovenskou republikou, sú tieto:
(a) všetky dohody medzi podnikate¾mi, rozhodnutia
združení podnikate¾ov a zosúladené praktiky medzi
podnikate¾mi, ktorých cie¾om alebo výsledkom je
zabránenie, obmedzovanie alebo narušenie sú•aže,
(b) zneužívanie dominantného postavenia jedným podnikate¾om alebo viacerými podnikate¾mi na území
štátov – strán dohody ako celku alebo na jeho
podstatnej èasti.
2. Od tretieho roku od nadobudnutia platnosti tejto
dohody sa ustanovenia odseku 1 budú vz•ahova• aj na
èinnosti štátnych podnikov a podnikov, ktorým strany
udelili zvláštne alebo výhradné práva, ak uplatòovanie
týchto ustanovení nebráni právnemu alebo faktické1
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mu výkonu zvláštnych štátnych úloh, ktorými sú poverené.
3. Ak štát – strana dohody uzná, že daná prax je
nezluèite¾ná s ustanoveniami odsekov 1 a 2 a ak takáto praktika spôsobuje alebo hrozí spôsobi• vážne poškodenie záujmov tohto štátu – strany alebo materiálnu ujmu jeho domácemu priemyslu, môže prija•
primerané opatrenia po konzultáciách v Spoloènom
výbore alebo po tridsiatich dòoch od predloženia žiadosti o takúto konzultáciu.
Èlánok 19
Štátna pomoc
1. Akáko¾vek pomoc poskytnutá štátom – stranou
dohody alebo zo štátnych zdrojov v akejko¾vek forme,
ktorá narušuje alebo hrozí naruši• sú•až zvýhodòovaním urèitých podnikate¾ov alebo produkcie urèitého
tovaru, ak môže ma• vplyv na obchod medzi štátom
EZVO a Slovenskou republikou, je nezluèite¾ná s riadnym vykonávaním tejto dohody.
2. Akéko¾vek praktiky, ktoré sú v rozpore s odsekom 1, sa posúdia na základe kritérií stanovených
v Prílohe XII.
3. Na úèely uplatnenia ustanovení odsekov 1 a 2
uznávajú štáty – strany dohody, že poèas prvých piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa
bude Slovenská republika považova• za oblas• s abnormálne nízkou životnou úrovòou alebo s vysokou
nezamestnanos•ou, èo má za následok, že Slovenská
republika môže poskytova• pomoc s väèšou intenzitou,
než by sa tolerovalo štátom EZVO pod¾a kritérií stanovených v Prílohe XII. Spoloèný výbor, s prihliadnutím
na ekonomickú situáciu Slovenskej republiky, môže
rozhodnú• o predåžení uplatòovania tohto ustanovenia.
4. Štáty – strany dohody zabezpeèia transparentnos• opatrení štátnej pomoci výmenou informácií, ako je
stanovené v Prílohe XIII.2)
5. Ak sa štát – strana dohody domnieva, že daná
praktika je nezluèite¾ná s ustanoveniami odseku 1,
môže prija• príslušné opatrenia proti takejto praktike,
ktoré však nesmú prevyšova• ujmu spôsobenú touto
praktikou, za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v èlánku 25.
Èlánok 20
Dumping
Ak štát EZVO uzná, že v obchode so Slovenskou
republikou sa uplatòuje dumping v zmysle èlánku VI
Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo ak Slovenská republika uzná, že dumping v tomto zmysle sa
uplatòuje v obchode so štátom EZVO, môže dotknutý
štát – strana prija• príslušné opatrenia proti takejto
praktike v súlade s dohodou o vykonávaní èlánku VI

) Zmenené Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 9/1996 zo 16. a 17. októbra 1996.
) Podrobné vykonávacie predpisy èlánku 19(4) boli zavedené Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 7/1994 zo 17. marca 1994.
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Všeobecnej dohody o clách a obchode a pod¾a postupu
uvedeného v èlánku 25.

zavedení v rovnakých roèných sadzbách. Spoloèný
výbor môže rozhodnú• o odlišnom èasovom rozvrhu.

Èlánok 21

Èlánok 23

Núdzové opatrenia pri dovoze jednotlivých výrobkov

Reexport a vážny nedostatok

Ak sa akýko¾vek výrobok dováža v takom zvýšenom
množstve a za takých podmienok, že spôsobuje alebo
hrozí spôsobi•
(a) vážnu ujmu domácim výrobcom podobných alebo
priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúceho štátu – strany dohody alebo
(b) vážne narušenie v akomko¾vek sektore ekonomiky
alebo •ažkosti, ktoré by mohli vyvola• vážne zhoršenie ekonomickej situácie regiónu,
môže dotknutý štát – strana prija• príslušné opatrenia
za podmienok a v súlade s postupom uvedeným
v èlánku 25.

V prípadoch, keï dodržiavanie ustanovení èlánkov
7 a 9 vedie k
(a) reexportu do tretej krajiny, voèi ktorej vyvážajúci
štát – strana dohody uplatòuje na dotknutý výrobok množstvové vývozné obmedzenia, vývozné clá
alebo opatrenia, alebo poplatky s rovnocenným
úèinkom, alebo
(b) vážnemu nedostatku, alebo hrozbe nedostatku výrobku nevyhnutného pre vyvážajúci štát – stranu
dohody,
a kde uvedené situácie spôsobujú alebo môžu spôsobi•
znaèné •ažkosti pre vyvážajúci štát – stranu, môže
tento štát – strana prija• príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v èlánku 25.

Èlánok 22
Štrukturálne opatrenia
1. Slovenská republika môže prija• výnimoèné opatrenia obmedzeného trvania vo forme zvýšených ciel,
ktoré sa odlišujú od ustanovení èlánku 4.
2. Tieto opatrenia sa môžu týka• len novovznikajúcich priemyselných odvetví alebo urèitých sektorov
prechádzajúcich reštrukturalizáciou alebo èeliacich
vážnym •ažkostiam, najmä tam, kde tieto •ažkosti
pôsobia závažné sociálne problémy.
3. Dovozné clá zavedené týmito opatreniami, ktorým
v Slovenskej republike podliehajú výrobky s pôvodom
v štátoch EZVO, nesmú prevyšova• 25 % ad valorem
a musia zachováva• preferenèný prvok pre výrobky
majúce pôvod v štátoch EZVO. Celková hodnota dovozu výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie prevýši• 15 % celkového dovozu priemyselných
výrobkov vymedzených v èlánku 2 zo štátov EZVO za
posledný rok, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje.
4. Tieto opatrenia sa budú uplatòova• najviac poèas
piatich rokov, ak ich dlhodobejšie uplatòovanie nepovolí Spoloèný výbor. Ich uplatòovanie sa skonèí najneskôr uplynutím prechodného obdobia.
5. Žiadne takéto opatrenia nemožno zavies• pri výrobku, ak uplynuli viac než tri roky od odstránenia
všetkých ciel a množstvových obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s rovnocenným úèinkom na tento
výrobok.
6. Slovenská republika bude informova• Spoloèný
výbor o všetkých výnimoèných opatreniach, ktoré hodlá prija•, a na žiados• štátov EZVO sa ešte pred ich
uplatnením uskutoènia konzultácie v Spoloènom výbore o takých opatreniach a sektoroch, na ktoré sa
vz•ahujú. Pri prijímaní týchto opatrení Slovenská republika poskytne Spoloènému výboru èasový rozvrh
odstraòovania ciel zavedených na základe tohto èlánku. Tento èasový rozvrh zaistí postupné odstraòovanie
týchto ciel so zaèiatkom najneskôr dva roky po ich

Èlánok 24
•ažkosti v platobnej bilancii
1. Ak má štát EZVO alebo Slovenská republika vážne •ažkosti v platobnej bilancii alebo mu bezprostredne hrozia, môže štát EZVO alebo Slovenská republika, pod¾a povahy prípadu, v súlade s podmienkami
ustanovenými vo Všeobecnej dohode o clách a obchode prija• opatrenia na obmedzenia obchodu, ktoré
budú ma• obmedzené trvanie a nesmú ís• nad rámec
toho, èo je nevyhnutné na nápravu situácie v platobnej bilancii. Opatrenia sa budú postupne zmieròova•
po-d¾a toho, ako sa bude zlepšova• stav platobnej
bilancie, a zrušia sa, ak pominú dôvody na ich zachovanie. Štát EZVO alebo Slovenská republika, pod¾a
konkrétnej situácie, bude okamžite informova• ostatné štáty – strany dohody a Spoloèný výbor o ich
zavedení a kedyko¾vek to bude možné aj o èasovom
rozvrhu ich odstraòovania.
2. Štáty – strany dohody sa napriek tomu budú
snaži• vyvarova• zavedeniu reštriktívnych opatrení na
úèely platobnej bilancie.
Èlánok 25
Postup pri uplatòovaní ochranných opatrení
1. Pred zaèatím postupu na uplatnenie ochranných
opatrení uvedeného v nasledujúcich odsekoch tohto
èlánku sa budú štáty – strany dohody usilova• o vyriešenie akýchko¾vek rozporov medzi sebou formou
priamych konzultácií a informova• o tom ostatné štáty
– strany dohody.
2. Bez oh¾adu na odsek 6 tohto èlánku štát – strana,
ktorý uvažuje o uplatnení ochranných opatrení, upovedomí o nich okamžite ostatné štáty – strany a Spoloèný výbor a poskytne všetky príslušné informácie.
V Spoloènom výbore sa bezodkladne uskutoènia konzultácie medzi štátmi – stranami s cie¾om nájs• spoloène prijate¾né riešenie.
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3.(a) Ak ide o èlánok 19, dotknuté štáty – strany poskytnú Spoloènému výboru všetku požadovanú
pomoc, aby sa prípad vyšetril a prípadne sa vylúèila namietaná praktika. Ak príslušný štát – strana neukonèí namietanú praktiku v období stanovenom Spoloèným výborom alebo ak Spoloèný
výbor nedosiahne dohodu po konzultáciách alebo
po tridsiatich dòoch od predloženia žiadosti o takéto konzultácie, môže dotknutý štát – strana
prija• príslušné opatrenia, aby èelil •ažkostiam
vyplývajúcim z namietanej praktiky.
(b) Ak ide o èlánky 20, 21 a 23, bude Spoloèný
výbor posudzova• prípad alebo situáciu a môže
prija• akéko¾vek rozhodnutie potrebné na odstránenie •ažkostí oznámených dotknutým štátom – stranou. Ak takéto rozhodnutie neprijme
do tridsiatich dní od predloženia záležitosti
Spoloènému výboru, môže dotknutý štát –
strana prija• opatrenia nevyhnutné na nápravu situácie.
(c) Ak ide o èlánok 31, predloží dotknutý štát – strana
Spoloènému výboru všetky príslušné informácie
potrebné na dôkladné posúdenie situácie s cie¾om nájs• spoloène prijate¾né riešenie. Ak Spoloèný výbor nedosiahne takéto riešenie alebo ak
uplynie lehota troch mesiacov od dátumu oznámenia, môže dotknutý štát – strana prija• príslušné opatrenia.
4. Prijaté ochranné opatrenia sa ihneï oznámia štátom – stranám dohody a Spoloènému výboru. Ich
rozsah a trvanie budú obmedzené na to, èo je nanajvýš
nevyhnutné na nápravu situácie, ktorá bola príèinou
ich uplatnenia, a nebudú prevyšova• ujmu spôsobenú
príslušnou praktikou alebo •ažkos•ami. Prednos• budú ma• také opatrenia, ktoré èo najmenej narušia
vykonávanie dohody. Opatrenia prijaté Slovenskou republikou proti konaniu alebo opomenutiu zo strany
štátu EZVO môžu ovplyvni• obchod len s týmto štátom.
Opatrenia prijaté proti konaniu alebo opomenutiu zo
strany Slovenskej republiky môže prija• len ten štát
alebo tie štáty EZVO, ktorého alebo ktorých obchod je
ovplyvnený uvedeným konaním alebo opomenutím.
5. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom
pravidelných konzultácií v Spoloènom výbore s cie¾om ich zmieròovania a nahrádzania hneï, ako to
bude možné, alebo zrušenia, ak skonèia dôvody na
ich uplatòovanie.
6. Ak výnimoèné okolnosti vyžadujúce okamžitý zásah znemožòujú posúdenie vopred, môže do-tknutý
štát – strana v prípadoch èlánkov 20, 21 a 23 siahnu•
ihneï k preventívnym a doèasným opatreniam nevyhnutným výluène na zvládnutie situácie. Opatrenia sa
bez meškania oznámia a hneï, ako to bude možné,
uskutoènia sa v rámci Spoloèného výboru konzultácie
medzi štátmi – stranami dohody.
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Èlánok 26
Bezpeènostné výnimky
Niè v tejto dohode nebráni štátu – strane dohody,
aby prijal opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné
(a) aby zabránil vyzradeniu informácií, ktoré sú v rozpore so zásadnými záujmami jeho bezpeènosti,
(b) na ochranu podstatných záujmov jeho bezpeènosti
alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo
štátnych záujmov
i) týkajúcich sa obchodu so zbraòami, strelivom
a vojenským materiálom za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušujú podmienky sú•aže
pri výrobkoch neurèených pre výslovne vojenské
úèely a pri takých obchodoch s iným tovarom,
materiálmi a službami vykonávaných priamo
alebo nepriamo na zásobovanie vojenských síl,
alebo
ii) týkajúcich sa nerozširovania biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní alebo iných
jadrových výbušných zariadení, alebo
iii) prijatých v èase vojny alebo iného vážneho medzinárodného napätia.
Èlánok 27
Spoloèný výbor
1. Na vykonávanie tejto dohody bude dohliada•
a bude ju spravova• Spoloèný výbor. Práca Spoloèného
výboru sa bude koordinova• so Spoloèným výborom
zriadeným pod¾a Göteborgskej deklarácie.
2. Na úèely náležitého vykonávania dohody si štáty
– strany dohody budú vymieòa• informácie a na žiados• ktoréhoko¾vek štátu – strany dohody sa uskutoènia konzultácie v Spoloènom výbore. Spoloèný výbor
bude preverova• možnosti ïalšieho odstraòovania prekážok obchodu medzi štátmi EZVO a Slovenskou republikou.
3. Spoloèný výbor môže prijíma• rozhodnutia v prípadoch uvedených v tejto dohode. V iných záležitostiach môže Spoloèný výbor vydáva• odporúèania.
Èlánok 28
Postupy Spoloèného výboru
1. Spoloèný výbor sa bude na úèely náležitého vykonávania tejto dohody schádza• pod¾a potreby, ale najmenej raz roène. Každý štát – strana dohody môže
požiada• o zvolanie zasadnutia.
2. Spoloèný výbor bude kona• na základe spoloènej
dohody.
3. Ak zástupca štátu – strany dohody v Spoloènom
výbore prijme rozhodnutie podliehajúce splneniu
ústavných požiadaviek, rozhodnutie nadobudne platnos• dòom, keï bude oznámené odvolanie výhrady, ak
v òom nie je obsiahnutý neskorší dátum.
4. Na úèely tejto dohody prijme Spoloèný výbor svoj
rokovací poriadok, ktorý bude okrem iného obsahova•
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Èlánok 33

ustanovenia o zvolávaní zasadnutí a urèí predsedu
a jeho funkèné obdobie.1)
5. Spoloèný výbor môže rozhodnú• o vytvorení takých podvýborov a pracovných skupín, ktoré bude
považova• za nevyhnutné na pomoc pri plnení svojich
úloh.2)
Èlánok 29
Vývojová doložka
1. Ak sa štát – strana dohody bude domnieva•, že by
bolo užitoèné v záujme ekonomík štátov – strán dohody rozvíja• a prehlbova• vz•ahy založené dohodou ich
rozširovaním aj na oblasti doposia¾ dohodou nepokryté, predloží odôvodnenú žiados• štátom – stranám
dohody. Štáty – strany dohody môžu da• pokyn Spoloènému výboru, aby posúdil takúto žiados• a prípadne prijal odporúèania najmä vo veci zaèatia rokovaní.
2. Dohody, ktoré vyplynú z postupu uvedeného
v odseku 1, budú podlieha• ratifikácii alebo schváleniu štátmi – stranami dohody v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi.
Èlánok 30
Služby a investície
1. Štáty – strany dohody uznávajú rastúci význam
urèitých oblastí, ako sú služby a investície. Vo svojom
úsilí postupne rozvíja• a rozširova• spoluprácu, najmä
v kontexte európskej integrácie, budú spolupracova•
s cie¾om dosiahnu• postupnú liberalizáciu a vzájomné
otvorenie trhov pre investície a obchod so službami,
berúc do úvahy príslušnú èinnos• GATT.
2. Štáty EZVO a Slovenská republika budú prerokováva• v Spoloènom výbore túto spoluprácu s cie¾om
rozvíja• a prehlbova• svoje vz•ahy pod¾a tejto dohody.
Èlánok 31

Obchodné vz•ahy upravené inými dohodami
1. Táto dohoda sa vz•ahuje na obchodné vz•ahy
medzi jednotlivými štátmi EZVO na jednej strane
a Slovenskou republikou na druhej strane, ale nie na
obchodné vz•ahy medzi jednotlivými štátmi EZVO, iba
ak by bolo v tejto dohode stanovené inak.
2.3)
Èlánok 34
Colné únie, oblasti vo¾ného obchodu
a prihranièný obchod
Táto dohoda nebráni zachovaniu alebo zakladaniu
colných únií, oblastí vo¾ného obchodu alebo dohôd
o prihraniènom obchode v rozsahu, ktorý nebude negatívne ovplyvòova• obchodný režim a najmä ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu pod¾a tejto dohody.
Èlánok 35
Teritoriálna úèinnos•
Táto dohoda sa vz•ahuje na územie štátov – strán
dohody.
Èlánok 36
Zmeny
Zmeny tejto dohody, iné ako uvedené v odseku 3
èlánku 27 a schválené Spoloèným výborom, sa budú
predklada• štátom – stranám dohody na schválenie
a nadobudnú platnos•, ak ich schvália všetky štáty –
strany dohody. Dokumenty o schválení sa uložia u depozitára.
Èlánok 37

Plnenie záväzkov

Pristúpenie

1. Štáty – strany dohody prijmú všetky nevyhnutné
opatrenia na zabezpeèenie dosiahnutia cie¾ov dohody
a plnenie svojich záväzkov pod¾a tejto dohody.

1. Ktorýko¾vek štát, èlen Európskeho združenia vo¾ného obchodu, môže pristúpi• k tejto dohode, ak Spoloèný výbor po prerokovaní medzi pristupujúcim štátom a ostatnými štátmi – stranami prijme rozhodnutie
o schválení jeho prístupu, za takých podmienok, ktoré
možno v rozhodnutí stanovi•. Dokument o prístupe sa
uloží u depozitára.

2. Ak sa štát EZVO bude domnieva•, že Slovenská
republika, alebo ak sa Slovenská republika bude domnieva•, že štát EZVO, neplní záväzok pod¾a tejto dohody, môže dotknutý štát – strana prija• príslušné opatrenia za podmienok a pod¾a postupu stanoveného
v èlánku 25.
Èlánok 32
Prílohy a protokoly
Prílohy a protokoly k tejto dohode sú jej integrálnou
súèas•ou. Spoloèný výbor môže rozhodnú• o úpravách
príloh a Protokolov A a B.
1

2. Vo vz•ahu k pristupujúcemu štátu nadobudne
dohoda platnos• prvým dòom tretieho mesiaca nasledujúceho po uložení dokumentu o pristúpení.
Èlánok 38
Odstúpenie a uplynutie platnosti
1. Každý štát – strana dohody môže od tejto dohody
odstúpi• na základe písomného oznámenia depozitá-

) Rokovací poriadok bol prijatý Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 1/1993 z 23. a 24. apríla 1993.
) Podvýbor pre záležitosti ciel a pôvodu bol zriadený Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 2/1993 z 23. a 24. apríla 1993.
3
) Èlánok 33(2) a Príloha XIV boli vypustené, pretože Fínsko prestalo by• stranou tejto dohody.
2
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2. Ak odstúpi Slovenská republika, vyprší platnos•
dohody po uplynutí výpovednej lehoty, a ak odstúpia
všetky štáty EZVO, vyprší jej platnos• po uplynutí
poslednej výpovednej lehoty.

3. Vo vz•ahu k signatárskemu štátu ukladajúcemu
svoj dokument o ratifikácii alebo schválení po schôdzke pod¾a odseku 2 nadobudne táto dohoda platnos•
prvým dòom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení jeho dokumentu, ale nie pred dátumom rozhodnutým pod¾a odseku 2.

3. Ktorýko¾vek èlenský štát EZVO, ktorý odstúpi od
Konvencie zakladajúcej Európske združenie vo¾ného
obchodu, prestane by• ipso facto k tomu dòu, keï
odstúpenie nadobudne úèinnos•, štátom – stranou
dohody.

4. Každý signatársky štát môže už v èase podpisu
prehlási•, že v priebehu poèiatoènej fázy bude vykonáva• dohodu predbežne, ak dohoda nebude môc• nadobudnú• platnos• vo vz•ahu k tomuto štátu od 1. júla
1992.

Èlánok 39

Èlánok 401)

Nadobudnutie platnosti

Depozitár

1. Táto dohoda nadobudne platnos• 1. júla 1992, ak
všetky signatárske štáty do tohto dátumu uložia svoje
dokumenty o ratifikácii alebo schválení u depozitára.

Vláda Nórska konajúca ako depozitár oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali túto dohodu alebo k nej
pristúpili, uloženie každého dokumentu o ratifikácii,
schválení alebo pristúpení, nadobudnutí platnosti tejto dohody, akýko¾vek iný akt alebo oznámenie týkajúce sa tejto dohody alebo skonèenie jej platnosti.

rovi. Odstúpenie nadobudne platnos• šes• mesiacov
po dátume, keï depozitár oznámenie prijal.

2. Ak táto dohoda nenadobudla platnos• v súlade
s ustanoveniami odseku 1 a ak Slovenská republika
uložila svoj dokument o ratifikácii alebo schválení,
stretnú sa z iniciatívy Slovenskej republiky pred 31.
augustom 1992 zástupcovia signatárskych štátov,
ktoré takýto dokument uložili, a môžu rozhodnú•,
kedy dohoda nadobudne platnos• vo vz•ahu k týmto
štátom. Ak sa takéto rozhodnutie neprijme, bude sa
schôdzka s týmto cie¾om kona• z iniciatívy Slovenskej
republiky najneskôr tridsa• dní po tom, keï ktorýko¾vek ïalší signatársky štát uloží svoj dokument.

1

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnenci, riadne
na to poverení, podpísali túto dohodu.
DANÉ v Prahe 20. marca 1992 v jedinom autentickom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré sa uloží
u vlády Švédska. Depozitár odovzdá overené kópie
všetkým signatárskym štátom i štátom, ktoré k tejto
dohode pristúpia.

) V znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 10/1996 zo 16. a 17. októbra 1996.
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Poznámka:

Tento text zostavil Sekretariát EZVO na základe textu pripraveného v roku 1993 po rozpade Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.
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Záznam o porozumení
týkajúci sa Dohody medzi štátmi EZVO
a Slovenskou republikou
1. Štáty EZVO a Slovenská republika uznávajú, že existuje urèitý paralelizmus medzi úrovòami koncesií
týkajúcich sa ciel, množstvových obmedzení, poplatkov a opatrení majúcich rovnocenný úèinok k dátumu
nadobudnutia platnosti dohody o vo¾nom obchode medzi štátmi EZVO a ÈSFR a Európskej dohody medzi ES
a ÈSFR. Štáty EZVO a Slovenská republika ïalej uznávajú, že tento paralelizmus by mal by• zásadne zachovaný
poèas celého prechodného obdobia. Možnos• uplatnenia takého paralelizmu na koncesie poskytnuté pod¾a
zvláštnych podmienok posúdi Spoloèný výbor.
2. Štáty EZVO a Slovenská republika súhlasia, že budú úzko koordinova• svoje úsilie pri školení tých, ktorí
budú používa• zjednodušený postup ustanovený v Protokole B, pokia¾ ide o vydávanie, kontrolu a overovanie
dôkazov o pôvode, s cie¾om umožni• im získa• oprávnenie tento postup používa•. Zjednodušený postup sa bude
používa• obmedzene a jeho vykonávanie bude podlieha• odporúèaniam Podvýboru pre záležitosti ciel a pôvodu.
3. Slovenská republika oznámi štátom EZVO všetky opatrenia na nadviazanie administratívnej spolupráce
medzi Slovenskou republikou, Maïarskom a Po¾skom pri plnení Protokolu B a jeho zmien.
4.

(a ) Štáty EZVO a Slovenská republika súhlasia, že ustanovenia èlánku 23 Protokolu B sa nebudú do
1. januára 1994 vykonáva•. Túto derogáciu môže Spoloèný výbor predåži• pod¾a praxe uplatòovanej medzi
Slovenskou republikou a Európskym hospodárskym spoloèenstvom.
(b) Ak sa zistí, že v dôsledku zrušenia èlánku 23 sa niektorý výrobok dováža na územie štátu – strany dohody
v takom zvýšenom množstve alebo za takých podmienok, ktoré spôsobujú alebo hrozia, že spôsobia vážnu
ujmu výrobcom obdobného alebo priamo konkurujúceho tovaru v dotknutom štáte – strane, zaènú sa
proti takému výrobku uplatòova• ustanovenia èlánku 23.
(c) Pokia¾ ide o postup pri uplatnení ochranných opatrení, použijú sa mutatis mutandis ustanovenia èlánku
25 tejto dohody, najmä odsek 3 (b) a odsek 6 tohto èlánku.

5. Štáty EZVO a Slovenská republika súhlasia, že výnimky uvedené v Prílohách V, VIII a IX k èlánkom 7 a 9
sa budú konzultova• v Spoloènom výbore po nadobudnutí platnosti dohody uzatvorenej medzi štátmi EZVO
a Európskymi spoloèenstvami o Európskom hospodárskom priestore.
6. Táto dohoda nevyluèuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov ochrany
životného prostredia uvalené pod¾a ustanovení èlánku 10, ak také zákazy alebo obmedzenia sa stávajú úèinné
v spojitosti s rovnocennými opatreniami uvalenými v tuzemsku alebo so záväzkami prevzatými pod¾a medzivládnej
dohody o životnom prostredí. Akýko¾vek problém s výkladom pojmu „ochrana životného prostredia“ v kontexte
èlánku 10 tejto dohody posúdi Spoloèný výbor.
7. Spoloènos•ou zo štátov EZVO a spoloènos•ou zo Slovenskej republiky sa na úèely tejto dohody rozumie
spoloènos• alebo firma zriadená v súlade s právom èlenského štátu EZVO, respektíve s právom Slovenskej
republiky.
8. Na úèely výkladu èlánku 19 ods. 3 súhlasia štáty – strany dohody s tým, že termín „väèšia intenzita“ sa
vz•ahuje na úroveò pomoci poskytovanej opatreniami obsiahnutými v Prílohe XII ods. (c) a že použitie obvykle
nezluèite¾ných opatrení pod¾a odseku (d) by sa mohlo doèasne odôvodni• reštrukturalizáciou ekonomiky
Slovenskej republiky, ak sú tieto praktiky zluèite¾né s pravidlami pre štátnu pomoc uvedenými v dohode o
pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoloèenstvami tak, ako ich uplatòujú strany tejto
dohody.
9. Štáty EZVO a Slovenská republika súhlasia s uskutoènením konzultácií v Spoloènom výbore s cie¾om
posúdi• možnosti doplnenia kritérií stanovených v Prílohách XII a XIII k èlánku 19 o kritériá vyplývajúce z Dohody
medzi štátmi EZVO a Európskymi spoloèenstvami o Európskom hospodárskom priestore, keï dohoda nadobudne
platnos•.
10. Štáty EZVO a Slovenská republika súhlasia, že v prípade uplatnenia zvláštnych ochranných opatrení medzi
ES a Slovenskou republikou v obchode s textilom a odevmi sa použijú, kedyko¾vek to bude vhodné, rovnaké
mechanizmy, aké sa dohodli alebo aké sa inak uplatòujú medzi ES a Slovenskou republikou v tomto sektore.
Prístup na trhy štátov – strán dohody bez oh¾adu na èlánok 22 nebude ani v takých prípadoch menej výhodný, ak
ide o clá, množstvové obmedzenia, poplatky a opatrenia majúce rovnocenný úèinok, než bol pri nadobudnutí
platnosti tejto dohody.
11. Pokia¾ ide o odsek 3 èlánku 22, ak vznikne rozpor v skutoènej hodnote dovozu priemyselných výrobkov,
budú ako základ slúži• medzinárodné obchodné štatistiky Európskej hospodárskej komisie, GATT a OECD.
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12. Štáty EZVO a Slovenská republika majú na zreteli, že v prípade sporov, ktoré nemožno urovna• cestou
konzultácií medzi dotknutými štátmi – stranami alebo v Spoloènom výbore, by mohlo prís• do úvahy arbitrážne
konanie. Takúto možnos•, napríklad v èlánku 18, ïalej posúdi Spoloèný výbor.
Dané v Prahe 20. marca 1992 v jedinom autentickom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré sa uloží pri vláde
Nórska. Depozitár odovzdá overené kópie všetkým signatárom.
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PROTOKOL O SUKCESII
ÈESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DO DOHODY MEDZI ŠTÁTMI EZVO A ÈSFR
Podpis, Ženeva 19. apríla 1993
Uvedení zástupcovia štátov EZVO a Èeskej republiky a Slovenskej republiky podpísali protokoly na slávnosti
konanej v miestnosti C hlavnej budovy Sekretariátu EZVO v pondelok 19. apríla 1993 o 14.30 h.

Rakúsko

Victor Segalla
zástupca ministra
Spolkové ministerstvo zahranièných vecí

Èeská republika

Zdenìk Venera
chargé d’affaires
Stála misia ÈR v Ženeve

Fínsko

Jan Store
radca
zástupca Stálej delegácie Fínska v EZVO

Island

Kjartan Johannsson
ve¾vyslanec
vedúci Stálej delegácie Islandu v EZVO

Nórsko

Erik Selmer
ve¾vyslanec
vedúci Stálej delegácie Nórska v EZVO

Švédsko

Marten Grunditz
minister
zástupca Stálej delegácie Švédska v EZVO

Švajèiarsko

Hans-Ulrich Mazenauer
vedúci divízie Východnej Európy
Spolkové ministerstvo zahranièných ekonomických vz•ahov

Slovenská republika

Ján Lišuch
štátny tajomník
Ministerstvo zahranièných vecí SR
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PROTOKOL O SUKCESII SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DO DOHODY MEDZI ŠTÁTMI EZVO A ÈSFR

Rakúska republika, Fínska republika, Islandská republika, Nórske krá¾ovstvo, Švédske krá¾ovstvo, Švajèiarska konfederácia
a
Slovenská republika,
majúc na zreteli Dohodu medzi štátmi EZVO a Èeskou a Slovenskou Federatívnou Republikou podpísanú v Prahe 20. marca 1992, ktorú ratifikovala ÈSFR
a uvedené štáty EZVO,
majúc na zreteli ústavný zákon o zániku Èeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky prijatý Federálnym zhromaždením Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky 25. novembra1992, zvláš• jeho èlánok 1,
ktorý stanovuje, že Èeská republika a Slovenská republika sa stanú nástupníckymi štátmi Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky po tom, ako táto zanikne 31. decembra 1992,
majúc na zreteli vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
z 8. decembra 1992, v ktorom Slovenská republika vyhlásila, že dòom 1. januára 1993 ako nástupnícky štát
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky preberá vo
vz•ahu k svojmu územiu práva a záväzky zmluvnej strany
Dohody medzi štátmi EZVO a ÈSFR z 20. marca 1992,
majúc na zreteli dohodu ministrov štátov EZVO,
zmluvných strán Dohody medzi štátmi EZVO a ÈSFR,
z 10. decembra 1992 vzia• na vedomie uvedené vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a pokraèova• v uplatòovaní uvedenej dohody vo vz•ahu k Slovenskej republike od 1. januára 1993 na doèasnej báze,
majúc na zreteli pristúpenie Slovenskej republiky ako
zmluvnej strany GATT v zhode s lehotou Protokolu o pristúpení, ktorý nadobudne platnos• 15. apríla 1993,
majúc na zreteli Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o vytvorení colnej únie podpísanú v Prahe 29. októbra 1992,
dohodli sa takto:

Èlánok 1
1. Dohoda medzi štátmi EZVO a Èeskou a Slovenskou Federatívnou Republikou sa bude uplatòova• vo
vz•ahu k Slovenskej republike.
2. Každá zmienka v dohode, v jej prílohách a protokoloch a vo vz•ahujúcich sa listinách o „Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republike“ a ku skratke „ÈSFR“
sa nahradí „Slovenskou republikou“.
Èlánok 2
1. Signatársky štát dohody, ktorý ju neratifikoval
pred 31. decembrom 1992, môže pristúpi• k tomuto
protokolu uložením listín o prístupe k tomuto protokolu u depozitára.
2. Vo vz•ahu k tomuto štátu, tak ako to pozmeòuje
tento protokol, nadobudne dohoda platnos• prvým
dòom druhého mesiaca nasledujúceho po uložení listiny o pristúpení.
Èlánok 3
Tento protokol nadobudne platnos• vo vz•ahu k signatárskemu štátu pri podpise za predpokladu, že Slovenská republika je medzi takýmito štátmi, ak ho
signatársky štát neoznaèí za podliehajúci ratifikácii.
V tomto prípade nadobudne protokol platnos• vo vz•ahu k tomu štátu pri uložení ratifikaèných listín.
Èlánok 4
Vláda Švédska pôsobiaca ako depozitár oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali alebo pristúpili k tomuto
protokolu, každé oznámenie prijaté v súlade s èlánkami 2 a 3.
Dané v Ženeve 19. apríla 1993.
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Záznam o porozumení
vz•ahujúci sa na èlánok 17 a Prílohu XI
Prijaté Rozhodnutím è. 9/1996
(16. a 17. októbra 1996)

Pod¾a Dohody o Európskom hospodárskom priestore uvedú štáty EZVO svoju legislatívu do súladu s vecnými
ustanoveniami Európskej patentovej dohody z 5. októbra 1973. Island a Nórsko predpokladajú, že záväzky pod¾a
èlánku 17 a Prílohy XI (Ochrana duševného vlastníctva) sa v podstate nelíšia od záväzkov z Dohody o Európskom
hospodárskom priestore.
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1
PRÍLOHA I )

VZ•AHUJÚCA SA NA PODODSEK (a) ÈLÁNKU 2
VÝROBKY, NA KTORÉ SA DOHODA NEVZ•AHUJE

Výrobky zahrnuté do kapitol 25 – 97 Harmonizovaného systému opisu a èíselného oznaèovania tovaru (HS), na
ktoré sa táto dohoda nevz•ahuje pri dovoze do štátov EZVO uvedených pri každom výrobku.

Èíselný kód HS
35.01

Názov tovaru

Nevz•ahuje sa pri dovoze do

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu;
kazeínové gleje:
3501.10
ex 3501.90

– Kazeín
– Ostatné
– – iné ako kazeínové gleje

35.02

Lichtenštajnska, Švajèiarska

Lichtenštajnska, Švajèiarska

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo
viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich
viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov
poèítaných v sušine), albumináty a iné deriváty
albumínu
– Vajeèný albumín:

1

ex 3502.11

– – Sušený, nevhodný alebo nespôsobilý na ¾udskú
konzumáciu

všetkých štátov EZVO

ex 3502.19

– – Ostatný, nevhodný alebo nespôsobilý na ¾udskú
konzumáciu

všetkých štátov EZVO

ex 3502.20

– Mlieèny albumín (lactalbumin) vrátane koncentrá- všetkých štátov EZVO
tov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov,
nevhodný alebo nespôsobilý na ¾udskú konzumáciu

) V znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 2/1996 zo 16. a 17. októbra 1996 a Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 1/1998 z 11. júna 1998.
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PROTOKOL A
TÝKAJÚCI SA VÝROBKOV, NA KTORÉ SA ODVOLÁVA PODODSEK (b) ÈLÁNKU 2

Èlánok 1
Ustanovenie dohody sa vz•ahuje na výrobky uvedené v tabu¾ke I.

èlánku poskytne Slovenská republika výrobkom s pôvodom v štátoch EZVO uvedeným v tabu¾ke VIII zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké sa poskytuje
Európskemu spoloèenstvu.

Èlánok 23)

Èlánok 3 4)

1. Na to, aby bolo možné vzia• do úvahy rozdiely
v cenách po¾nohospodárskych surovín vstupujúcich
do tovaru uvedeného v tomto èlánku protokolu, táto
dohoda nevyluèuje
a) vyberanie pevného cla pri dovoze,
b) uplatnenie opatrení prijatých na vývoz.
2. Pevné clá vyberané pri dovoze sú založené na
rozdieloch medzi domácou cenou a svetovou trhovou
cenou po¾nohospodárskych surovín vstupujúcich do
dotknutého tovaru, ale nepresahujú ich.
3. Pre výrobky uvedené v tabu¾kách IV, VI a VII
s pôvodom v Slovenskej republike poskytne príslušný
štát EZVO koncesie uvedené v týchto tabu¾kách.
4. S oh¾adom na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto
èlánku poskytnú štáty EZVO na základe preskúmania,
o ktoré môže požiada• ktoráko¾vek strana, výrobkom
s pôvodom v Slovenskej republike vymenovaným v tabu¾kách IV, VI a VII zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké sa poskytuje Európskemu spoloèenstvu.
5. S oh¾adom na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto

3

1. Štáty EZVO oznámia Slovenskej republike a Slovenská republika oznámi štátom EZVO všetky opatrenia prijaté pod¾a èlánku 2 tohto protokolu.
2. Slovenská republika a štáty EZVO sa vzájomne
informujú o všetkých zmenách v zaobchádzaní poskytovanému Európskemu spoloèenstvu.
Èlánok 4 3)
Štáty EZVO a Slovenská republika budú v dvojroèných intervaloch preskúmava• rozvoj vzájomného obchodu s výrobkami, na ktoré sa vz•ahuje tento protokol. Prvé preskúmanie sa uskutoèní pred koncom roka
1994. Na základe týchto preskúmaní a s oh¾adom na
dohody platné v tejto oblasti medzi stranami a Európskym hospodárskym spoloèenstvom rozhodnú štáty
EZVO a Slovenská republika o prípadných zmenách
v zozname výrobkov, na ktoré sa vz•ahuje tento protokol, i o prípadnej úprave pravidiel systémov cenovej
kompenzácie.

) Èlánok 2 Protokolu A bol zmenený Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 11/1996 z 23. decembra 1996.
) Èlánok 3 Protokolu A bol zmenený Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 11/1996 z 23. decembra 1996.
3
) Lehota na preskúmanie uvedená v èlánku 4 Protokolu A bola zmenená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 3/1993 z 23. a 24. apríla 1993.
4
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TABU¼KA I K PROTOKOLU A
Èíselný kód HS
14.04

Opis tovaru
Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1404.20
15.16

– Bavlna linters
Živoèíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, èiastoène alebo úplne
hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované,
tiež rafinované, ale inak neupravené:

ex 1516.20

– Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:
– – Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný „opal-wax“

15.18

Živoèíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené,
oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu
alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované okrem
uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živoèíšnych
alebo rastlinných tukov, alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov, alebo
olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 1518.00

– Linoxyn
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TABU¼KA II K PROTOKOLU A1)
RAKÚSKO

1

) Tabu¾ka II k Protokolu A bola vypustená, pretože Rakúsko prestalo by• stranou dohody.
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TABU¼KA III K PROTOKOLU A1)
FÍNSKO

1

) Tabu¾ka III k Protokolu A bola vypustená, pretože Fínsko prestalo by• stranou dohody.
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TABU¼KA IV K PROTOKOLU A1)
NÓRSKO

Èíselný kód HS
04.03

Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné
fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež
koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné
sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané
ovocie, orechy alebo kakao:
– Jogurt:
– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy
alebo bobu¾ovité plody:

10.2

– – – V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme

*+0,50

10.3

– – – Ostatné

*+0,50

ex 10.9

– – Ostatné:
– – – Ochutené alebo obsahujúce kakao

ex 90.0

*

– Ostatné:
– – Ochutené alebo obsahujúce kakao
– – Obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo bobu¾ovité
plody

07.10

*+0,50

Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare) mrazená:
40.9

07.11

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

BEZ

Zelenina doèasne konzervovaná (napr. v plynnom oxide
sirièitom, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných
konzervaèných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná
na bezprostrednú konzumáciu:
– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:
90.2

13.02

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

BEZ

Rastlinné š•avy a vý•ažky; pektínové látky, pektináty
a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahus•ovadlá, tiež
modifikované, získané z rastlinných produktov:
– Slizy a zahus•ovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
ex 31.0

– – Agar-agar:
– – – Upravený

ex 32.0

– – Slizy a zahus•ovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:
– – – Upravené

ex 39.0
1

BEZ

BEZ

– – Ostatné:

) Tabu¾ka IV k Protokolu A bola nahradená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 11/1996 z 23. decembra 1996.
* – Pevné clo v súlade s èlánkom 2.1 (a) tohto protokolu.
BEZ – Neuplatòuje sa žiadne pevné clo v súlade s èlánkom 2.1 (a).
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Èíselný kód HS
– – – Upravené
17.02

Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
BEZ

Ostatné cukry vrátane chemicky èistej laktózy, maltózy,
glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy
neobsahujúce pridané ochucujúce látky ani farbivá;
umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:
50.9

– Chemicky èistá fruktóza

BEZ

– Ostatné vrátane invertného cukru:
ex 90.9

– – Ostatné:
– – – Chemicky èistá maltóza

BEZ

17.04

Cukrovinky (vrátane bielej èokolády) neobsahujúce
kakao

*

18.06

Èokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce
kakao:
10.0

– Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné
sladidlá

*

– Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo v tabu¾kách
s hmotnos•ou väèšou ako 2 kg, alebo v roztoku, paste,
v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch, v nádobách, alebo v bezprostrednom obale s obsahom presahujúcim 2 kg:
20.1

– – Zmrzlinové prášky alebo konzumné smotanové prášky

*

20.9

– – Ostatné

*

– Ostatné v blokoch, tabu¾kách alebo tyèinkách:
31.0

– – Plnené

*

32.0

– – Neplnené

*

– Ostatné:
90.1

– – Ostatná èokoláda

*

90.2

– – Zmrzlinové prášky a konzumné smotanové prášky

*

90.9

– – Ostatné prípravky na konzumáciu

*

19.01

Sladový vý•ažok; potravinové prípravky z múky hrubej
a hladkej, škrobu alebo zo sladových vý•ažkov,
neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 %
hmotnosti kakaa v celkom odtuènenom základe, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky
z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao
alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa
v celkom odtuènenom základe, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom:
10.1

Výrobky položiek 04.01 až 04.04

*+0,50

10.9

– – Ostatné

*+0,50
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Èíselný kód HS
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Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
– Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky
19.05:

20.1

– – V nádobách s èistým obsahom do 2 kg

*

20.9

– – Ostatné

*+0,50

– Ostatné:
90.1

– – Sladový vý•ažok

BEZ

90.9

– – Ostatné

*+0,50

19.02

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými
plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny,
rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni;
kuskus, tiež pripravený:
– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:
11.0

– – Vajeèné

*+0,20

19.0

– – Ostatné

*+0,20

– Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:
20.9

– – Ostatné

*

30.0

– Ostatné cestoviny

*

40.0

– Kuskus

*+0,20

19.03

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vloèiek, *+0,20
chuchvalcov, zàn, perlièiek a v podobných tvaroch

19.04

Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením
obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukurièné
vloèky – corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách
alebo vo forme vloèiek alebo inak spracované zrno
(okrem múky) predvarené alebo inak pripravené, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté:
– Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením
z obilia alebo obilných produktov:
10.1

– – „Corn flakes“ (pražené kukurièné vloèky)

*

10.9

– – Ostatné

*

– Ostatné:
– – Predvarená ryža neobsahujúca pridané prísady
90.2

– – – Iné než na stravovacie úèely

*

90.9

– – Ostatné

*

19.05

Chlieb, zákusky, koláèe, sušienky a ostatné pekárske
výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky
používané na farmaceutické úèely, ryžové cesto
a podobné výrobky:
10.0

– Chrumkavý chlieb

*+10 %

20.0

– Medovník

*

30.0

– Sladké sušienky, wafle a oblátky

*
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Èíselný kód HS
40.0

Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
– Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

*

– Ostatné:
– – Pizza (vrátane porciovanej pizze a podobne)
90.1

– – – Obsahujúca údeniny, mäso alebo konzumné mäsové
droby

*

90.2

Ostatné vrátane základu pizze

*

90.3

Ostatný pekársky tovar, tenký chrumkavý oblátkový
chlieb zvaný „knäckebrot“, viedenský chlieb (vrátane
tyèiniek a pod.) a sušienky okrem sušienok spadajúcich
pod položku 1905.3001

*

90.9

– – Ostatné

*

20.01

Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín,
pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline
octovej:
– Ostatné:
– – Zelenina:
90.4

20.04

– – – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

BEZ

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak
ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako
výrobky položky 2006:
– Zemiaky:
– – Vo forme múky, krupice alebo vloèiek
10.1

– – – S obsahom 75 % zemiakov a viac

*+0,20

10.2

– – – Ostatné

*+0,20

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
90.2
20.05

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

*

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak
ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako
výrobky položky 2006:
– Zemiaky:
– – Vo forme múky hladkej, hrubej alebo vloèiek
20.1

– – – S obsahom 75 % zemiakov a viac

*+0,20

20.2

– – – Ostatné

*+0,20

80.9

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

*

20.8

Ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín inak upravené
alebo konzervované, tiež obsahujúce cukor alebo iné
sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:
– – Arašidy:
11.1

– – – Arašidové maslo

BEZ
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Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy, èaju alebo maté
a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe
kávy, èaju alebo maté; pražená èakanka a ostatné
pražené
kávové
náhradky
a
vý•ažky,
esencie
a koncentráty z nich:
– Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na
základe týchto vý•ažkov, esencií alebo koncentrátov alebo
na základe kávy:

ex 12.0

– – Prípravky na základe kávy (vrátane kávových pást)

BEZ

– Vý•ažky, esencie a koncentráty z èaju alebo z maté
a prípravky na základe týchto vý•ažkov, esencií alebo
koncentrátov alebo na základe èaju, alebo maté:
ex 20.9
30.0
21.02

– – Prípravky na základe èaju alebo maté

BEZ

– Pražená èakanka a ostatné pražené náhradky kávy
a vý•ažky, esencie a koncentráty z nich

BEZ

Kvasinky
(aktívne
alebo
neaktívne);
ostatné
jednobunkové
mikroorganizmy,
màtve
(okrem
oèkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do
peèiva:
– Aktívne kvasinky:
10.1

– – Kvasinkové kultúry

*

10.9

– – Ostatné

*

– Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, màtve:
20.1

– – Kvasinky na potravinárske úèely

BEZ

20.2

– – Ostatné neaktívne kvasinky

*

21.03

Omáèky a prípravky na omáèky; nakladacie zmesi
a zmesi korenín; horèièná múèka a prášok a pripravená
horèica:
10.0

– Sójová omáèka

BEZ

– Keèup a ostatné paradajkové omáèky:
20.1

– – Keèup

*

20.2

– – Ostatné paradajkové omáèky

*

– Ostatné:

21.04

90.1

– – Majonézy a remulády

90.9

– – Ostatné

*

– – – Mangové „chutney“, tekuté

BEZ

– – – Ostatné

*

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované
zložené potravinové prípravky:
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Èíselný kód HS

Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
– Polievky a bujóny a prípravky na ne:
– – Vo vzduchotesných nádobách:

10.1

– – – Mäsový bujón

*

10.2

– – – Zeleninové polievky a bujón, tiež koncentrované,
neobsahujúce mäso ani mäsové vý•ažky

*

10.3

– – – Rybacia polievka (obsahujúca najmenej 25 % hmotnosti ryby)

*

10.4

– – Ostatné

*

– – Ostatné:
10.5

– – – Obsahujúce mäso alebo mäsové vý•ažky

*

10.6

– – – Rybia polievka (obsahujúca najmenej 25 %
hmotnosti ryby)

*

10.9

– – – Ostatné

*

21.05

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa:
00.1

– Obsahujúce kakao

*+0,90

– Ostatné:
00.2

– – Obsahujúce mastné substancie

*+1,70

00.9

– – Ostatné

*

21.06

Potravinové
nezahrnuté:
10.0

prípravky

inde

nešpecifikované

ani

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované
látky

*

– Ostatné:
90.1

– – Zložené nealkoholické prípravky, založené na vý•ažkoch položiek 13.02, používané pri výrobe nápojov

*

90.2

– – Prípravky z jablènej š•avy alebo š•avy z èiernych
ríbezlí, používanej na výrobu nápojov

*+10 %

90.3

– – Prípravky z ostatných štiav, používané na výrobu
nápojov

*

90.4

– – Bonbóny a žuvaèky neobsahujúce cukor

*

– – Ostatné:
90.5

– – – Náhradky smotany

*

90.6

– – – Tukové emulzie a podobné prípravky obsahujúce viac
ako 15 % hmotnosti mlieènych tukov

*+25 %

90.9

– – Ostatné

*

22.02

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, *
obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo
ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem
ovocných a zeleninových štiav položky 2009

22.03

Pivo zo sladu

*
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Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru

22.05

Vermút a ostatné vína z èerstvého hrozna ochutené BEZ
bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami:

22.08

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.; destiláty, likéry
a ostatné liehové nápoje:
ex 70.0

– Ostatné:
– – Likéry obsahujúce vajce alebo vajeèné žåtky a/alebo
cukor (sacharózu alebo invertný cukor)

29.05

BEZ

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty:
– Ostatné viacsýtne alkoholy:
43.0

– – Manitol

44.0

– – D-Glucitol (sorbitol)

29.15

BEZ

BEZ

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Kyselina mravèia a jej soli a estery:
ex 13.0

– – Estery kyseliny mravèej:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– Estery kyseliny octovej:
ex 39.0

– – Ostatné:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– Mono-, di- alebo trichlóroctové kyseliny, ich soli a estery:
ex 40.02

– – Soli a estery:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– Kyselina propiónová, jej soli a estery:
ex 50.2

– Soli a estery propiónovej kyseliny:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– Kyseliny maslové, kyseliny valerové, ich soli a estery:
ex 60.2

– – Soli a estery kyseliny maslovej a valerovej:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– Kyselina palmitová, kyselina stearová, ich soli a estery:
ex 70.2

– – Soli a estery kyseliny palmitovej a stearovej:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– Ostatné:
ex 90.9

– – Ostatné:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ
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Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny,
cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-,
sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich
deriváty:

ex 12.0

– – Estery kyseliny akrylovej:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

ex 14.0

BEZ

– – Estery kyseliny metakrylovej:
– – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– – Kyselina olejová, linolová alebo linolénová, ich soli
a estery:
ex 15.2

– – – Soli a estery kyseliny olejovej, linolovej alebo
linolénovej:
– – – – Estery manitolu a estery sorbitolu

BEZ

– – Ostatné:
ex 19.9

– – – Ostatné:
– – – – Estery manitolu a estery sorbitolu

29.17

BEZ

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy,
peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitroalebo nitrózoderiváty:
– Acyklické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty:
– – Ostatné:
ex 19.1

– – Kyselina itakonová a jej soli

BEZ

ex 19.9

– – – Estery kyseliny itakonové

BEZ

29.18

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou
a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny;
ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkciou, ale bez
inej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy,
peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty:
– – Kyselina mlieèna, jej soli a estery
11.1

– – – Kyselina mlieèna a jej soli

BEZ

11.2

– – – Estery kyseliny mlieènej

BEZ

14.0

– – Kyselina citrónová

BEZ

– – Soli a estery kyseliny citrónovej:
15.1

– – – Soli

BEZ

15.2

– – – Estery

BEZ

– – Ostatné:
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Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
– – – Kyselina glycerová, kyselina glykolová, kyselina
cukrová, kyselina izo-sacharidová, kyselina heptasacharidová, ich soli a estery:

ex 19.1

– – – – Kyseliny a soli

BEZ

ex 19.9

– – – – Estery

BEZ

29.32

Heterocyklické zlúèeniny len s kyslíkatým(i) heteroatómom (heteroatómami):
– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
furánový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný):
ex 19.0

– – Ostatné:
– – – Bezvodé zlúèeniny manitolu a sorbitolu, okrem
maltolu a izomaltolu

ex 99.0

29.40

BEZ

– Ostatné:
– – Metylglukozidy

BEZ

– – Bezvodé zlúèeniny manitolu a sorbitolu, okrem maltolu
a izomaltolu

BEZ

Cukry, chemicky èisté, iné ako sacharóza, laktóza,
maltóza, glukóza a fruktóza; étery a estery cukrov a ich
soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938 alebo 2939:
ex 00.0

29.41

– Iné ako ramnóza, rafinóza a manóza

BEZ

Antibiotiká:
10.0

30.01

– Penicilíny a ich deriváty obsahujúce v štruktúre kyselinu
penicilánovú; ich soli

BEZ

Ž¾azy a ostatné orgány na organoterapeutické použitie,
sušené, tiež v prášku; vý•ažky zo žliaz alebo iných
orgánov alebo ich výluèkov na organoterapeutické úèely;
heparín a jeho soli; ostatné ¾udské alebo živoèíšne látky
pripravené na terapeutické alebo profylaktické úèely,
inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 90.0

– Ostatné:
– – Heparín a jeho soli

35.01

BEZ

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové
gleje:
10.0

– Kazeín

*

– Ostatné:
90.1

– – Kazeináty a iné deriváty kazeínu

*

90.2

– – Kazeínové gleje

BEZ

35.05

Dextríny
a
iné
modifikované
škroby
(napr.
predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na
báze škrobu alebo dextrínu alebo iných modifikovaných
škrobov:
10.0

– Dextríny a iné modifikované škroby

*

20.0

– Gleje:

BEZ
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35.06

Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá, inde
nešpecifikované alebo nezahrnuté; výrobky vhodné
na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj
v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmotnos•ou
nepresahujúcou 1 kg:

ex 10.0

– Výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá,
upravené na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá,
s netto hmotnos•ou nepresahujúcou 1 kg

*

– – Na báze emulzie kremièitanu sodného

BEZ

– Ostatné:
ex 99.0

– – Ostatné:
– – Na báze emulzie kremièitanu sodného alebo živicových
emulzií

35.07

BEZ

Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo
nezahrnuté:
ex 90.0

– Ostatné:
– – Pripravené enzýmy obsahujúce potraviny

38.09

BEZ

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky
na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné
výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané
v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom
priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
10.0

– Na podklade škrobových látok

BEZ

– Ostatné:
ex 91.0

– – Druhy používané v textilnom alebo podobnom
priemysle:
– – – Obsahujúce škrob alebo výrobky získané zo škrobu

ex 92.0

– – Druhy používané v papierenskom alebo podobnom
priemysle:
– – – Obsahujúce škrob alebo výrobky získané zo škrobu

ex 93.0

BEZ

– – Druhy používané v kožiarskom alebo podobnom
priemysle:
– – – Obsahujúce škrob alebo výrobky získané zo škrobu

38.23

BEZ

BEZ

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje
z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:
– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje
z rafinácie kyselín:
– – Mastné kyseliny z tallového oleja:
13.1

– – – Na kàmne úèely

BEZ

13.9

– – – Ostatné

BEZ
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Colná sadzba
NOK za kg/%
valorická

Opis tovaru
Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá;
chemické
výrobky
alebo
prípravky
chemického
priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví
(vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov),
inde nešpecifikované ani nezahrnuté; zvyškové produkty
chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných
odvetví, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

ex 10.0

60.0
ex 90.0

– Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá:
– – Na báze umelých živíc

BEZ

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

BEZ

– Ostatné:
– – Produkty štiepenia sorbitolu

39.11

BEZ

Ropné živice, kumarónindénové živice, polyterpény,
polysulfidy, polysulfóny a ostatné výrobky uvedené
v poznámke 3 k tejto kapitole, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté, v primárnych formách:
ex 10.0

– Ropné živice, kumarónové živice, indénové živice alebo
kumarónindénové živice a polyterpény:
– – Lepidlá na báze živicových emulzií

BEZ

– Ostatné:
ex 90.9

– – Ostatné:
– – – Lepidlá na báze živicových emulzií

39.13

BEZ

Prírodné polyméry (napr. kyselina algová) a modifikované
prírodné polyméry (napr. tvrdené bielkoviny, chemické
deriváty prírodného kauèuku), inde nešpecifikované ani
nezahrnuté, v primárnych formách:
90.0

– Ostatné

BEZ

Strana 512

Zbierka zákonov 2003

TABU¼KA V K PROTOKOLU A1)
ŠVÉDSKO

1

) Tabu¾ka V k Protokolu bola vypustená, pretože Švédsko prestalo by• stranou dohody.

Príloha k èiastke 116

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Strana 513

TABU¼KA VI K PROTOKOLU A1)
LICHTENŠTAJNSKO, ŠVAJÈIARSKO

Èíselný kód HS
0403

Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné
fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež
koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné
sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie,
orechy alebo kakao:
– Jogurt:

10.10

– – Obsahujúci kakao

*

10.20

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie

100,-

0710

Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare) mrazená:
40.00

1302

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

*

Rastlinné š•avy a vý•ažky; pektínové látky, pektináty
a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahus•ovadlá, tiež
modifikované, získané z rastlinných produktov:
– Slizy a zahus•ovadlá získané z rastlín, tiež upravené:
ex 31.00

– – Agar-agar
– Upravený

BEZ

– – Slizy a zahus•ovadlá zo svätojánskeho chleba, zo semien
svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:
ex 32.10

– – – Na technické úèely
– Upravené

ex 32.90

BEZ

– – – Ostatné
– Upravené

ex 39.00

BEZ

– – Ostatné
– Upravené

1702

BEZ

Ostatné cukry, vrátane chemicky èistej laktózy, maltózy,
glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy
neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá;
umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:
50.00

– Chemicky èistá fruktóza

BEZ

– Ostatné, vrátane invertného cukru:
ex 90.29

– – Pevné látky
– Chemicky èistá maltóza

1704

1

Cukrovinky
kakao:

(vrátane

bielej

BEZ
èokolády),

neobsahujúce

) Tabu¾ka VI k Protokolu A bola nahradená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 11/1996 z 23. decembra 1996.
* = pevné clo v súlade s èlánkom 2.1(a) tohto protokolu.
BEZ = neuplatòuje sa žiadne pevné clo v súlade s èlánkom 2.1(a).
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:

10.10

– – S obsahom sacharózy viac ako 70 % hmotnostných

*

10.20

– – S obsahom sacharózy prevyšujúcim 60 %, ale nepresahu- *
júcim 70 % hmotnostných

10.30

– – S obsahom sacharózy nepresahujúcim 60 % hmotnostných *
– Ostatné:

90.10

– – Biela èokoláda

*

90.20

– – Cukrovinky každého druhu, obsahujúce ovocie (vrátane *
ovocných pást, nugátu, marcipánu a podobne)
– – Cukrovinky každého druhu, vyrobené zo
pelendreku, s hmotnostným obsahom sacharózy:

90.31

š•avy

– – – Viac ako 10 %

*

– – Ostatné formované cukrovinky:
– – – Neobsahujúce mlieène tuky alebo
s hmotnostným obsahom sacharózy:

rastlinné

tuky,

90.41

– – – – Viac ako 70 %

*

90.42

– – – – Viac ako 50 %, ale nie viac ako 70 %

*

90.43

– – – – Nie viac ako 50 %

*

90.50

– – – Obsahujúce rastlinné tuky, ale neobsahujúce mlieène *
tuky

90.60

– – – Obsahujúce mlieène tuky

*

– – Ostatné, s hmotnostným obsahom sacharózy:
90.91

– – – Viac ako 70 %

*

90.92

– – – Viac ako 50 %, ale nie viac ako 70 %

*

90.93

– – – Nie viac ako 50 %

*

1806

Èokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce
kakao:
– Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné
sladidlá:
10.10

– – S obsahom sacharózy 65 % hmotnostných alebo viac

*

10.20

– – S obsahom sacharózy nepresahujúcim 65 % hmotnostných

*

– Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo v tabu¾kách
s hmotnos•ou väèšou ako 2 kg, alebo v roztoku, v paste,
v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch,
v nádobách, alebo v bezprostrednom obale, s obsahom
presahujúcim 2 kg:
– – Ostatné:
– – – V blokoch:
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– – – – Obsahujúce prísady získané z mlieka s hmotnostným
obsahom mlieènych tukov:

20.91

– – – – – Viac ako 6 %

*

20.92

– – – – – Viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 %

*

20.93

– – – – – Nie viac ako 3 %

*

20.94

– – – – Neobsahujúce prísady získané z mlieka

*

– – – Ostatné:
– – – – Obsahujúce prísady získané z mlieka:
20.95

– – – – – Obsahujúce iné ako mlieène tuky (tiež obsahujúce
mlieène tuky)

*

20.96

– – – – – Ostatné

*

– – – – Neobsahujúce prísady získané z mlieka:
20.97

– – – – – Obsahujúce tuky

*

20.99

– – – – – Ostatné

*

– Ostatné, v blokoch, tabu¾kách alebo tyèinkách:
– – Plnené:
– – – Obsahujúce prísady získané z mlieka:
31.11

– – – – Obsahujúce iné ako mlieène tuky (tiež obsahujúce *
mlieène tuky)

31.19

– – – – Ostatné

*

– – – Neobsahujúce prísady získané z mlieka
31.21

– – – – Obsahujúce tuky

*

31.29

– – – – Ostatné

*

– – Neplnené:
– – – Mlieèna èokoláda, s hmotnostným obsahom mlieènych
tukov:
32.11

– – – – Viac ako 6 %

*

32.12

– – – – Viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 %

*

32.13

– – – – Nie viac ako 3 %

*

32.90

– – – Ostatné

*

– Ostatné:
– – Obsahujúce prísady získané z mlieka:
90.11

– – – Obsahujúce iné ako mlieène tuky (tiež obsahujúce *
mlieène tuky)

90.19

– – – Ostatné

*

– – Neobsahujúce prísady získané z mlieka:
90.21

– – – Obsahujúce tuky

*

90.29

– – – Ostatné

*
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1901

Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
Sladový vý•ažok; potravinové prípravky z múky hrubej
a hladkej, škrobu alebo zo sladových vý•ažkov,
neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 %
hmotnosti kakaa v celkom odtuènenom základe, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky
z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao
alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa
v celkom odtuènenom základe, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom:
– – Obsahujúce tovar položiek 0401 až 0404:

10.11

– – – S obsahom mlieènych
hmotnostných

tukov

vyšším

ako

12 % *

10.12

– – – S obsahom mlieènych tukov vyšším ako 3 % *
hmotnostné, ale nepresahujúcim 12 % hmotnostných

10.13

– – – Neobsahujúce mlieène tuky alebo s obsahom mlieènych *
tukov nepresahujúcim 3 % hmotnostné
– – Neobsahujúce tovar položiek 0401 až 0404:

10.21

– – – Obsahujúce cukor

*

10.22

– – – Neobsahujúce cukor

*

– Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905:
– – Ostatné, obsahujúce tovar položiek 0401 až 0404:
ex 20.81

– – – S obsahom mlieènych
hmotnostných

tukov

vyšším

ako

25 %

– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg
ex 20.82

*

– – – S obsahom mlieènych tukov vyšším ako 12 %
hmotnostných, ale nepresahujúcim 25 % hmotnostných
– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg

20.83

*

– – – S obsahom mlieènych tukov nepresahujúcim 12 % *
hmotnostných
– – Ostatné, neobsahujúce tovar položiek 0401 až 0404:

ex 20.91

– – – S obsahom mlieènych
hmotnostných

tukov

vyšším

ako

25 %

– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg
ex 20.92

*

– – – S obsahom mlieènych tukov vyšším ako 12 %
hmotnostných, ale nepresahujúcim 25 % hmotnostných
– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg

*

– – – Neobsahujúce mlieène tuky alebo s obsahom mlieènych
tukov nepresahujúcim 12 % hmotnostných:
20.93

– – – – Obsahujúce tuky

*

20.99

– – – – Ostatné

*

– – Ostatné:
– – – Sladové vý•ažky s obsahom suchého vý•ažku:
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru

90.51

– – – – Viac ako 80 %

*

90.52

– – – – Nie viac ako 80 %

*

– – – Potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404,
iné ako v prášku, granulách alebo v inej pevnej forme:
– – – – Ostatné:
– – – – – Obsahujúce mlieène tuky s hmotnostným obsahom
mlieènych tukov:
90.71

– – – – – – Viac ako 50 %

*

90.72

– – – – – – Viac ako 20 %, ale nie viac ako 50 %

*

90.73

– – – – – – Viac ako 3 %, ale nie viac ako 20 %

*

90.74

– – – – – – Nie viac ako 3 %

*

90.75

– – – – – Neobsahujúce mlieène tuky

*

– – – Prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 (iné ako
prípravky tarifných položiek 1901.9061 až 1901.9075):
ex 90.81

– – – – S obsahom mlieènych
hmotnostných

tukov

vyšším

ako

25 %

– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg
ex 90.82

– – – – S obsahom mlieènych
hmotnostných,
ale
hmotnostných

tukov vyšším ako
nepresahujúcim

12 %
25 %

– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg
90.89

*

– – – – Ostatné

*
*

– – – Ostatné prípravky:
ex 90.91

– – – – S obsahom mlieènych
hmotnostných

tukov

vyšším

ako

25 %

– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg
ex 90.92

– – – – S obsahom mlieènych
hmotnostných,
ale
hmotnostných

tukov vyšším ako
nepresahujúcim

*

12 %
25 %

– V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 2 kg

*

– – – – Neobsahujúce mlieène tuky alebo s obsahom
mlieènych tukov nižším ako 12 % hmotnostných:
– – – – – Z obilnej múky, krupice, škrobu alebo sladových
vý•ažkov:
90.93

– – – – – – Obsahujúce tuky

*

90.94

– – – – – – Neobsahujúce tuky

*

– – – – – Ostatné:
90.95

– – – – – – Obsahujúce tuky

*

– – – – – – Neobsahujúce tuky:
90.96

– – – – – – – Obsahujúce cukor alebo vajce

*
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1902

Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– – – – – – – Ostatné

*

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými
plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny,
rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni;
kuskus, tiež pripravený:
– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:
11.00

– – Vajeèné

*

19.00

– – Ostatné

*

20.00

– Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené

*

30.00

– Ostatné cestoviny

*

– Kuskus:
40.10

– – Nepripravený

*

40.90

– – Ostatný

*

1903.00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vloèiek, 2,chuchvalcov, zàn, perlièiek a v podobných tvaroch

1904

Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením
obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukurièné
vloèky – corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách
alebo vo forme vloèiek alebo inak spracované zrno (okrem
múky)
predvarené
alebo
inak
pripravené,
inde
nešpecifikované alebo nezahrnuté:
– Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením
z obilia alebo obilných produktov:
10.10

– – Prípravky typu müsli

*

10.90

– – Ostatné

20,-

20.00

– Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vloèiek *
alebo zo zmesí nepražených obilných vloèiek a pražených
obilných vloèiek a napuèaného obilia
– Ostatné:
– – Ostatné:

90.20

– – – Predvarená ryža

24,-

– – – Ostatné:
90.91

– – – – Bulgur

110,-

90.99

– – – – Ostatné

*

1905

Chlieb, zákusky, koláèe, sušienky a ostatné pekárske
výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky
používané na farmaceutické úèely, ryžové cesto
a podobné výrobky:
– Chrumkavý chlieb:
10.10

– – Neobsahujúci pridaný cukor alebo iné sladidlá

*

10.20

– – Obsahujúci pridaný cukor alebo iné sladidlá

*

– Medovník:
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru

20.10

– – Obsahujúci mlieène tuky

*

20.20

– – Obsahujúci iné tuky

*

20.30

– – Neobsahujúci tuk

*

– Sladké sušienky; wafle a malé oblátky:
– – Sladké sušienky:
30.11

– – – Obsahujúce mlieène tuky

*

30.19

– – – Ostatné

*

– – Wafle a oblátky:
30.21

– – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

*

30.22

– – – Obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

*

– Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:
40.10

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

*

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá:
40.21

– – – Sucháre

*

40.29

– – – Ostatné

*

– Ostatné:
– – Chlieb a ïalší bežný pekársky tovar, neobsahujúci pridaný
cukor alebo iné sladidlá, med, vajce, tuky, syr alebo ovocie:
– – – Neupravené na drobný predaj:
90.11

– – – – Strúhanka

*

90.12

– – – – Ostatné

*

– – – Upravené na drobný predaj:
90.13

– – – – Maces (židovské ve¾konoèné peèivo)

*

90.14

– – – – Strúhanka

*

90.19

– – – – Ostatné

*

90.20

– – Hostie,
prázdne
oblátky
druhov
používané
na 32,farmaceutické úèely, oblátky na peèenie, ryžové cesto
a podobné výrobky
– – Ostatné:

90.92

– – – Ostatné, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá *
– – – Ostatné, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá:

2001

90.93

– – – – Obsahujúce mlieèny tuk

*

90.94

– – – – Obsahujúce ostatné tuky

*

90.95

– – – – Neobsahujúce tuk

*

Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín,
pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline
octovej:
– Ostatné:
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– – Zelenina a iné jedlé èasti rastlín:

90.20
2004

– – – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

*

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako
v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky
položky 2006:
– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
– – V nádobách s hmotnos•ou nepresahujúcou 5 kg:
90.43

2005

– – – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

*

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako
v octe alebo
kyseline octovej, nemrazená, iná ako
výrobky položky 2006:
– Zemiaky:
– – Prípravky vo forme múky, šrotu alebo vloèiek, skladajúce
sa hlavne zo zemiakov:
20.11

– – – S obsahom zemiakov vyšším ako 80 % hmotnosti

*

20.12

– – – S obsahom zemiakov nepresahujúcim 80 % hmotnosti

*

80.00

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

*

2008

Ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín, inak upravené
alebo konzervované, tiež obsahujúce cukor alebo iné
sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:
– – Arašidy:
11.10

– – – Arašidové maslo

*

– Ostatné, vrátane iných zmesí ako položky 2008.19:
91.00

– – Palmové jadrá

BEZ

– – Ostatné:
– – – Ostatné:
99.98
2101

– – – – Kukurica, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. *
saccharata)
Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy, èaju alebo z maté
a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe
kávy, èaju alebo maté; pražená èakanka a ostatné pražené
kávové náhradky a vý•ažky, esencie a koncentráty z nich:
– Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na
základe týchto vý•ažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo
na základe kávy:
– – Prípravky na základe týchto vý•ažkov, esencií alebo
koncentrátov, alebo na základe kávy:

12.90

– – – Ostatné

*
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– Vý•ažky, esencie a koncentráty z èaju alebo z maté
a prípravky na základe týchto vý•ažkov, esencií alebo
koncentrátov, alebo na základe èaju, alebo maté:

20.90
ex 30.00

2102

– – Ostatné

*

– Pražené kávové náhradky a vý•ažky, esencie a koncentráty
z nich, s výnimkou praženej èakanky a vý•ažkov, esencií
a koncentrátov z nej:
– – Celé alebo v kusoch

1,60

– – Ostatné

*

Kvasinky
(aktívne
alebo
neaktívne);
ostatné
jednobunkové mikroorganizmy, màtve (okrem oèkovacích
látok položky 3002); pripravené prášky do peèiva:
ex 20.19

– Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy,
màtve:
– – Neaktívne kvasinky

2103

4,-

Omáèky a prípravky na omáèky; nakladacie zmesi a zmesi
korenín; horèièná múèka a pripravená horèica:
10.00

– Sójová omáèka

BEZ

20.00

– Keèup a ostatné paradajkové omáèky

BEZ

90.00

– Ostatné

BEZ

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované
zložené potravinové prípravky:
10.00

2105

– Polievky a bujóny a prípravky na ne

BEZ

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa:

2106

– Obsahujúce kakao

*

– Ostatné

*

Potravinové
nezahrnuté:

prípravky

inde

nešpecifikované

ani

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:
10.11

– – Obsahujúce mlieène tuky, iné tuky alebo cukor

*

10.19

– – Ostatné

*

– Ostatné:
– – Zmesi zeleninových vý•ažkov a koncentrátov používané
na prípravu nápojov:
– – – Nealkoholické:
90.21

– – – – Obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, *
s obsahom sacharózy vyšším ako 60 % hmotnosti

90.22

– – – – Obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, *
s obsahom sacharózy vyšším ako 50 % hmotnosti, ale
nepresahujúcim 60 % hmotnosti

90.23

– – – – Obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, *
s obsahom sacharózy nepresahujúcim 50 % hmotnosti
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru

90.24

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

*

90.30

– – Bielkovinové hydrolyzáty a kvasinkové autolyzáty

20,-

90.40

– – Žuvaèky a bonbóny, tabletky, pastilky a podobné výrobky, *
neobsahujúce cukor
– – Ostatné potravinové prípravky:
– – – Ostatné:
– – – – S hmotnostným obsahom mlieènych tukov:

90.81

– – – – – Viac ako 50 %

*

90.82

– – – – – Viac ako 20 %, ale nie viac ako 50 %

*

90.83

– – – – – Viac ako 3 %, ale nie viac ako 20 %

*

90.84

– – – – – Nie viac ako 3 %, s výnimkou výrobku položky
2106.9091

*

– – – – Obsahujúce iné tuky, s obsahom tuku:
90.91

– – – – – Viac ako 40 %

*

90.92

– – – – – Viac ako 10 %, ale nie viac ako 40 %

*

90.93

– – – – – Nie viac ako 10 %

*

– – – – Neobsahujúce tuky:
– – – – – S hmotnostným obsahom cukru:
90.94

– – – – – – Viac ako 50 %

*

90.95

– – – – – – Nie viac ako 50 %

*

90.96

– – – – – Obsahujúce obilniny, sladové vý•ažky alebo vajce
(neobsahujúce cukor)

*

90.99

– – – – – Ostatné

*

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd,
obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo
ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem
ovocných a zeleninových štiav položky 2009:
10.00

– Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, 6,40
obsahujúce cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce
látky
– Ostatné:

90.90
2203

– – Ostatné

6,40

Pivo zo sladu
00.10

– V nádobách s obsahom väèším ako 2 hl

6,-

00.20

– V nádobách s obsahom väèším ako 2 l, ale nepresahujúcim 3,50
2 hl
– V nádobách s obsahom nepresahujúcim 2 l:

00.31

– – V sklenených f¾ašiach

6,-

00.39

– – Ostatné

8,-
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
Vermút a ostatné vína z èerstvého hrozna ochutené
bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami:
– V nádobách s obsahom 2 l alebo menším:

10.10

– – So
skutoèným
objemovým
nepresahujúcim 18 % vol

alkoholickým

titrom BEZ

10.20

– – So skutoèným objemovým alkoholickým titrom presahu- BEZ
júcim 18 % vol
– Ostatné:

90.10

– – So
skutoèným
objemovým
nepresahujúcim 18 % vol

alkoholickým

titrom BEZ

90.20

– – So
skutoèným
objemovým
presahujúcim 18 % vol

alkoholickým

titrom BEZ

2208

Ethylalkohol
nedenaturovaný
s
objemovým
alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty,
likéry a ostatné liehové nápoje:
70.00

– Likéry obsahujúce cukor alebo vajce

45,-

– Ostatné:
ex 90.99
2905

– – Ostatné osladené alkoholické nápoje, aj ochutené 45,alkoholické nápoje, obsahujúce cukor alebo vajce
Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty:
– Ostatné viacsýtne alkoholy:

43.00

– – Manitol

*

44.00

– – D-Glucitol (sorbitol)

*

ex 2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Estery manitolu alebo sorbitolu

ex 2916

BEZ

Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Estery manitolu alebo sorbitolu

2917

BEZ

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy,
peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitroalebo nitrózoderiváty:
– Acyklické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty:
ex 19.00

– – Ostatné
– Kyselina itakonová, jej soli a estery

2918

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou
a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny;
ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

BEZ
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkciou, ale bez inej
kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy
a peroxokyseliny a ich deriváty:
– – Kyselina mlieèna, jej soli a estery:

11.10

– – – Cis-laktát

BEZ

11.90

– – – Ostatné

BEZ

14.00

– – Kyselina citrónová

BEZ

15.00

– – Soli a estery kyseliny citrónovej

BEZ

16.90

– – Kyselina glukónová, jej soli a estery

BEZ

ex 19.90

– – Ostatné:
– Kyselina glycerová, kyselina glykolová, kyselina cukrová, BEZ
kyselina isocukrová, kyselina hepta-cukrová, ich soli
a estery

2932

Heterocyklické
zlúèeniny
heteroatómom (heteroatómami):

len

s kyslíkatým(i)

– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
furánový kruh (hydrogénovaný alebo nehydrogénovaný):
ex 19.00

– – Ostatné:
– Bezvodové zlúèeniny manitolu a sorbitolu (napr. sorbitan), BEZ
okrem maltolu a izomaltolu

ex 90.00

– Ostatné:
– Alfametylglukozid

ex 2940 00.90

Cukry, chemicky èisté, iné ako sacharóza, laktóza,
maltóza, glukóza a fruktóza; étery a estery cukrov a ich
soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938 alebo 2939:
– Sorbóza, jej soli a estery

2941

BEZ

BEZ

Antibiotiká:
ex 10.00

– Penicilíny a ich deriváty obsahujúce v štruktúre kyselinu
penicilánovú; ich soli:
– Penicilín

3001

BEZ

Ž¾azy a ostatné orgány na organoterapeutické použitie,
sušené, tiež v prášku; vý•ažky zo žliaz alebo z iných
orgánov alebo ich výluèkov na organoterapeutické úèely;
heparín a jeho soli; ostatné ¾udské alebo živoèíšne látky
pripravené na terapeutické alebo profylaktické úèely,
inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 90.00

– Ostatné:
– Heparín a jeho soli

3501

BEZ

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:
ex 90.10/90.90

– Ostatné
– Kazeínové gleje

15,-
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Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
Dextríny
a
iné
modifikované
škroby
(napr.
predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na
báze škrobu alebo dextrínu, alebo ostatných modifikovaných
škrobov:

10.10/10.90

20.10/20.90
3506

– Dextríny a ostatné modifikované škroby
– Esterifikované a éterifikované škroby

BEZ

– Ostatné

4,80

– Gleje

4,80

Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné
na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj
v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmotnos•ou
nepresahujúcou 1 kg:
ex 10.00

– Výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené
na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto
hmotnos•ou nepresahujúcou 1 kg:
– Na báze emulzie kremièitanu sodného

BEZ

– Ostatné:
ex 99.10/99.90

– – Ostatné
– Na báze emulzie kremièitanu sodného

3507

BEZ

Enzýmy; pripravené enzýmy, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
ex 90.90

– Ostatné
– Pripravené enzýmy obsahujúce látky s výživnou hodnotou

3809

*

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky
na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky
a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané
v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom
priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 10.10/10.90

– Na podklade škrobových látok
– Pripravené gleje; pripravený základný náter

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny;
z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

BEZ
oleje

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny:
13.00
3824

– – Mastné kyseliny z tallového oleja

BEZ

Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá;
chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu
alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane
vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; zvyškové produkty
chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných
odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 10.10/10.90

– Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá:
– – Na báze umelých živíc

BEZ
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Èíselný kód HS
60.00

Colná sadzba
CHF/100 kg
brutto

Opis tovaru
– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

BEZ

– Ostatné:
ex 90.91/90.99

– – Ostatné
– Produkty štiepenia sorbitolu

3911

BEZ

Ropné živice, kumarónindénové živice, polyterpény,
polysulfidy, polysulfóny a ostatné výrobky uvedené
v poznámke 3 k tejto kapitole, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté, v primárnych formách:
– Ropné živice, kumarónové živice,
kumarónindénové živice a polyterpény:
ex 10.10

indénové

živice,

– – V disperzii alebo v roztoku v nevodnom prostredí:
– Lepidlá na báze živicových emulzií

ex 10.90

– – Ostatné
– Lepidlá na báze živicových emulzií

ex 90.90

BEZ

– Ostatné
– Lepidlá na báze živicových emulzií

3913

BEZ

BEZ

Prírodné polyméry (napr. kyselina algová) a modifikované
prírodné polyméry (napr. tvrdené bielkoviny, chemické
deriváty prírodného kauèuku), inde nešpecifikované ani
nezahrnuté, v primárnych formách:
ex 90.90

– Ostatné
– Dextríny a iné produkty ako stužené bielkoviny

BEZ
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TABU¼KA VII K PROTOKOLU A1)
ISLAND

Èíslo islandského
colného sadzobníka
ex 0403

Názov

Clo

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné
fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež
koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné
sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie,
orechy alebo kakao:
– Jogurt:
0403.1011

– – Obsahujúci kakao

*

– – Ako nápoj:
0403.1021

– – – Obsahujúci kakao

*

0403.1022

– – – Obsahujúci ovocie alebo orechy

*

– Ostatné:
0403.9011

– – Obsahujúci kakao

*

– – Ako nápoj:
0403.9021

– – – Obsahujúci kakao

*

0403.9022

– – – Obsahujúci ovocie alebo orechy

*

ex 1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky èistej laktózy, maltózy,
glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy
neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá;
umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:
1702.5000

– Chemicky èistá fruktóza

BEZ

– Ostatné, vrátane invertného cukru:
1702.9004
ex 1704

– – Chemicky èistá maltóza

BEZ

Cukrovinky (vrátane bielej èokolády) neobsahujúce kakao
1704.1000

– Žuvacia guma, tiež obalená cukrom

BEZ

– Ostatné:

ex 1806

1704.9002

– – Pasta z práškových mandlí, s prísadou cukru, a persipan BEZ
(imitácia pasty z práškových mandlí) v balení menšom ako
5 kg

1704.9003

– – Formovaný ozdobný cukor

BEZ

1704.9007

– – Prípravky z arabskej gumy

BEZ

1704.9009

– – Ostatné

BEZ

Èokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce
kakao:

1

) Tabulka VII k Protokolu A bola nahradená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 1/1996 z 23. decembra 1996.
= Pevné clo v súlade s èlánkom 2.1 (a) tohto protokolu.
BEZ = Neuplatòuje sa žiadne pevné clo v súlade s èlánkom 2.1 (a).
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Èíslo islandského
colného sadzobníka

Názov

Clo

– Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo v tabu¾kách
s hmotnos•ou väèšou ako 2 kg, alebo v roztoku, paste,
v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch,
v nádobách, alebo v bezprostrednom obale, s obsahom
presahujúcim 2 kg:
1806.2003

– – Kakaový prášok, okrem tovaru položky 1901, obsahujúci *
30 % hmotnosti alebo viac èerstvého sušeného mlieka
a/alebo odstredeného sušeného mlieka, tiež s prísadou
cukru alebo iného sladidla, ale nezmiešaný s inými
látkami

1806.2004

– – Kakaový prášok, okrem tovaru položky 1901, obsahujúci *
menej ako 30 % hmotnosti èerstvého sušeného mlieka
a/alebo odstredeného sušeného mlieka, tiež s prísadou
cukru alebo iného sladidla, ale nezmiešaný s inými
látkami
– – Ostatné:

1806.2005

– – – Ostatné prípravky, okrem tovaru položky 1901, *
obsahujúce 30 % hmotnosti alebo viac èerstvého
sušeného mlieka a/alebo odstredeného sušeného
mlieka

1806.2006

– – – Ostatné prípravky, okrem tovaru položky 1901, *
obsahujúci menej ako 30 % hmotnosti èerstvého
sušeného mlieka a/alebo odstredeného sušeného
mlieka

1806.2009

– – Ostatné

BEZ

– Ostatné v blokoch, tabu¾kách alebo tyèinkách:
– – Plnené:
1806.3101

– – – Plnená èokoláda v tabu¾kách alebo tyèinkách

*

1806.3109

– – – Ostatné

*

– – Neplnené:
1806.3201

– – – Èokoláda zložená len z kakaovej pasty, cukru a najviac BEZ
30 % kakaového masla, v tabu¾kách a tyèinkách

1806.3203

– – – Èokoláda obsahujúca kakaovú pastu, cukor, kakaové *
maslo a sušené mlieko, v tabu¾kách alebo tyèinkách

1806.3202

– – – Imitácia èokolády v tabu¾kách alebo tyèinkách

*

1806.3209

– – – Ostatné

*

– Ostatné:
– – Látky na výrobu nápojov:
1806.9011

– – – Prípravky na výrobu nápojov, na báze tovarov položiek *
0401 až 0404, obsahujúce 5 % hmotnosti alebo viac
kakaového prášku merané na úplne odtuènenom
základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, cukor
alebo
iné
sladidlo,
okrem
drobných
prísad
a aromatických látok
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colného sadzobníka
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Názov

Clo

1806.9012

– – – Prípravky na výrobu nápojov, obsahujúce
s bielkovinami a/alebo s inými výživnými
vitamíny, minerály, rastlinné vlákna,
nenasýtené mastné kyseliny a aromatické

1806.9019

– – – Ostatné

kakao spolu BEZ
látkami, tiež
viacnásobné
látky
BEZ

– – Ostatné:
1806.9022

– – – Potraviny špeciálne pripravené na diétne úèely

*

1806.9023

– – – Ve¾konoèné vajíèka

*

1806.9027

– – – Raòajkové obilniny

BEZ

1806.9028

– – – Kakaový prášok, okrem tovarov položky 1901, *
obsahujúci 30 % hmotnosti alebo viac èerstvého
sušeného mlieka a/alebo odstredeného sušeného
mlieka, tiež s prísadou cukru alebo iného sladidla, ale
nezmiešaný s inými látkami

1806.9029

– – – Kakaový prášok, okrem tovarov položky 1901, *
obsahujúci menej ako 30 % hmotnosti èerstvého
sušeného mlieka a/alebo odstredeného sušeného
mlieka, tiež s prísadou cukru alebo iného sladidla, ale
nezmiešaný s inými látkami

1806.9039

– – – Ostatné

ex 1901

*

Sladový vý•ažok; potravinové prípravky z múky, hrubej
a hladkej, zo škrobu alebo zo sladových vý•ažkov,
neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 %
hmotnosti kakaa v celkom
odtuènenom základe, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky
z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao
alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa
v celkom odtuènenom základe, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
1901.1000

– Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom

BEZ

– Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905:
– – Obsahujúce celkom 3 % alebo viac èerstvého sušeného
mlieka, odstredeného sušeného mlieka, vajec, mlieèneho
tuku (ako maslo), syra alebo mäsa:
1901.2011

– – – Na
prípravu
chrumkavého
chleba
„knäckebrot“ podpoložky 1905.1000

1901.2012

– – – Na prípravu medovníka
podpoložky 1905.2000

1901.2013

– – – Na prípravu sladkých sušienok podpoložiek 1905.3011 *
a 1905.3029 a podobných výrobkov

1901.2014

– – – Na prípravu zázvorového peèiva podpoložky 1905.3021

*

1901.2015

– – – Na prípravu oblátok a hostií podpoložky 1905.3030

*

1901.2016

– – – Na prípravu suchárov, opekaného chleba a podobných *
opekaných výrobkov položky 1905.4000

1901.2017

– – – Na prípravu chleba podpoložky 1905.9011 s náplòou na *
báze masla alebo mlieènych výrobkov

1901.2018

– – – Na prípravu chleba podpoložky 1905.9019

a

nazývaného BEZ

podobných

výrobkov *

*
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colného sadzobníka

Názov

Clo

1901.2019

– – – Na prípravu obyèajných sušienok podpoložky 1905.9020 *

1901.2021

– – – Na prípravu pikantných a slaných sušienok podpoložky BEZ
1905.9030

1901.2022

– – – Na prípravu keksov a peèiva podpoložky 1905.9040

1901.2023

– – – Zmesi a cestá, obsahujúce mäso, na prípravu pizzy *
a podobných výrobkov podpoložky 1905.9051

1901.2024

– – – Zmesi a cestá, obsahujúce iné prísady ako mäso, na *
prípravu pizzy a podobných výrobkov podpoložky
1905.9059

1901.2025

– – – Na prípravu drobného peèiva, ako sú vloèky, vrtule, BEZ
krúžky, kornúty, tyèinky a podobne

1901.2029

– – – Na prípravu produktov podpoložky 1905.9090

*

*

– – Ostatné:
1901.2031

– – – Na
prípravu
chrumkavého
chleba
„knäckebrot“ položky 1905.1000

1901.2032

– – – Na prípravu medovníka a podobných výrobkov položky BEZ
1905.2000

1901.2033

– – – Na prípravu sladkých sušienok podpoložiek 1905.3011 BEZ
a 1905.3029 a podobných výrobkov

1901.2034

– – – Na prípravu zázvorového peèiva podpoložky 1905.3021

BEZ

1901.2035

– – – Na prípravu oblátok a hostií podpoložky 1905.3030

BEZ

1901.2036

– – – Na prípravu suchárov, opekaného chleba a podobných BEZ
opekaných výrobkov položky 1905.4000

1901.2037

– – – Na prípravu chleba podpoložky 1905.9011 s náplòou na BEZ
báze masla alebo mlieènych výrobkov

1901.2038

– – – Na prípravu chleba podpoložky 1905.9019

1901.2039

– – – Na prípravu obyèajných sušienok podpoložky 1905.9020 BEZ

1901.2041

– – – Na prípravu pikantných a slaných sušienok podpoložky BEZ
1905.9030

1901.2042

– – – Na prípravu keksov a peèiva podpoložky 1905.9040

1901.2043

– – – Zmesi a cestá, obsahujúce mäso, na prípravu pizzy BEZ
a podobných výrobkov podpoložky 1905.9051

1901.2044

– – – Zmesi a cestá, obsahujúce iné prísady ako mäso, na BEZ
prípravu pizzy a podobných výrobkov podpoložky
1905.9059

1901.2045

– – – Na prípravu drobného peèiva, ako sú vloèky, vrtule, BEZ
krúžky, kornúty, tyèinky a podobne

1901.2049

– – – Na prípravu produktov podpoložky 1905.9090
– Ostatné:
– – Látky na výrobu nápojov:

nazývaného BEZ

BEZ

BEZ

BEZ
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Názov

Clo

– – – Prípravky na výrobu nápojov, na báze tovarov položiek
0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce
menej ako 5 % hmotnosti kakaového prášku merané na
úplne odtuènenom základe, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté, prísadu cukru alebo iné sladidlo, okrem
ïalších drobných prísad a aromatických látok:
ex 1901.9011
1901.9019

– – – – Potravinové prípravky na tovar položiek 0401 až 0404
neobsahujúce kakao

BEZ

– – – Ostatné

BEZ

– – Ostatné:
ex 1901.9020

– – – Sladový vý•ažok

BEZ

ex 1901.9020

– – – Prášok na výrobu dezertov

BEZ

ex 1901.9020

– – – Prípravky na tovar položiek 0401 až 0404 neobsahujúce BEZ
kakao

ex 1901.9020

– – – Prášok na výrobu zmrzliny neobsahujúci kakao

ex 1901.9020

– – – Ostatné, okrem prípravkov na tovar položiek 0401 až BEZ
0404 obsahujúcich kakao

ex 1902

BEZ

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými
plnkami) alebo inak upravené, ako sú špagety, makaróny,
rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni;
kuskus, tiež pripravený:
– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:
1902.1100

– – Vajeèné

*

1902.1900

– – Ostatné

BEZ

– Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:
– – Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov,
mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov:
1902.2019

– – – Ostatné

BEZ

– – So salámou, s mäsom, drobmi alebo s krvou, alebo s ich
zmesou:
1902.2022

– – – Obsahujúce 3 % až 20 % hmotnosti vrátane salámy, *
mäsa, drobov alebo krvi, alebo ich zmesi

1902.2029

– – – Ostatné

BEZ

– – Plnené syrom:
1902.2031

– – – Obsahujúce viac ako 3 % syra

*

1902.2039

– – – Ostatné

BEZ

– – Plnené mäsom a syrom:
– – – S podielom mäsa a syra prevyšujúcim 20 % hmotnosti:
ex 1902.2041

– – – – Neobsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäsa

*

1902.2042

– – – Obsahujúce celkom 3 % až 20 % hmotnosti vrátane *
mäsa a syra

1902.2049

– – – Ostatné

BEZ
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Názov

Clo

– – Ostatné

BEZ

– Ostatné cestoviny:
1902.3010

– – S rybami, kôrovcami,
bezstavovcami

mäkkýšmi

a

inými

vodnými BEZ

– – So salámou, s mäsom, drobmi alebo s krvou, alebo s ich
zmesou:
1902.3021

– – – S podielom 3 % až 20 % hmotnosti vrátane

*

1902.3029

– – – Ostatné

BEZ

– – So syrom:
1902.3031

– – – S podielom prevyšujúcim 3 % hmotnosti

*

1902.3039

– – – Ostatné

BEZ

– – S mäsom a syrom:
1902.3041

– – – S podielom 3 % až 20 % hmotnosti vrátane, celkom

*

1902.3049

– – – Ostatné

BEZ

1902.3050

– – Ostatné

BEZ

– Kuskus:
1902.4010

– – S rybami, kôrovcami,
bezstavovcami

mäkkýšmi

a

inými

vodnými BEZ

– – So salámou, s mäsom, drobmi alebo s krvou, alebo s ich
zmesou:
1902.4021

– – – S podielom 3 % až 20 % hmotnosti vrátane

*

1902.4029

– – – Ostatné

BEZ

1902.4030

– – Ostatné

BEZ

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vloèiek,
chuchvalcov, zàn, perlièiek a v podobných tvaroch:
1903.0001

– V balení na drobný predaj s hmotnos•ou 5 kg alebo nižšou BEZ

1903.0009

– Ostatné

ex 1904

BEZ

Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením
obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukurièné
vloèky – corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách
alebo vo forme vloèiek, alebo inak spracované zrno (okrem
múky), predvarené, alebo inak pripravené, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté:
– Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením
z obilia alebo obilných výrobkov:
1904.1001

– – Drobné peèivo, ako sú vloèky, vrtule, krúžky, kornúty, BEZ
tyèinky a podobne

1904.1002

– – Raòajkové obilniny

BEZ

1904.1009

– – Ostatné

BEZ

– Pripravené výrobky získané z nepražených obilných vloèiek
alebo zo zmesi nepražených obilných vloèiek a pražených
obilných vloèiek a z napuèaného obilia:
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– – – Na báze napuèaného alebo praženého obilia alebo BEZ
výrobkov z obilia
– Ostatné:

1904.9001

– – S podielom mäsa 3 % až 20 % hmotnosti vrátane

*

1904.9009

– – Ostatné

BEZ

ex 1905

Chlieb, zákusky, koláèe, sušienky a ostatné pekárske
výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky
používané na farmaceutické úèely, ryžové cesto a podobné
výrobky:
1905.1000

– Chrumkavý chlieb

BEZ

1905.2000

– Medovník

*

– Sladké sušienky; oblátky a malé oblátky:
– – Úplne alebo èiastoène polievané èokoládou alebo inými
prípravkami obsahujúcimi kakao:
1905.3011

– – – Sladké sušienky; wafle a oblátky

*

1905.3019

– – – Ostatné

*

– – Ostatné:
– – – Sladké sušienky:
1905.3021

– – – – Zázvorové peèivo

1905.3022

– – – – Ostatné sušienky a èajové peèivo, obsahujúce menej *
ako 20 % cukru

1905.3029

– – – – Ostatné sušienky a èajové peèivo

*

1905.3030

– – – Ostatné

*

1905.4000

– Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

*

ex 2001

*

Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín,
pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline
octovej:
– Ostatné:
2001.9001

ex 2005

– – – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

BEZ

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako
v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky
položky 2006:
– Hrach (Pisum sativum):
ex 2005.4000

– – Prípravky iba z hrachu

BEZ

– Fazu¾a (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – Ostatné:
ex 2005.5900
2005.8000

– – – Prípravky založené len na fazu¾ovej múèke

BEZ

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

BEZ

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
– – S podielom mäsa 3 % až 20 % hmotnosti vrátane:
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ex 2005.9001

– – – Zeleninové zmesi, ktorých základnou súèas•ou sú *
zemiakové lupienky

ex 2005.9001

– – – Zmesi založené na zeleninovej múèke

*

– – Ostatné:
ex 2005.9009

– – – Zeleninové zmesi, ktorých základnou súèas•ou sú BEZ
zemiakové lupienky

ex 2005.9009

– – – Zmesi založené na zeleninovej múèke

ex 2006

BEZ

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné èasti
rastlín, konzervované cukrom (máèaním, glazovaním
alebo kandizovaním):
– Ostatná zelenina:
2006.0021

ex 2008

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

BEZ

Ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín, inak upravené
alebo konzervované, tiež obsahujúce cukor alebo iné
sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008.19:
2008.9100

– – Palmové jadrá

BEZ

– – Ostatné:
– – – Ostatné:
ex 2008.9909
ex 2101

– – – – Ostatné jedlé èasti rastlín, inde neuvedené

BEZ

Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy, èaju alebo z maté
a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe
kávy, èaju alebo maté; pražená èakanka a ostatné pražené
kávové náhradky a vý•ažky, esencie a koncentráty z nich:
– Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na
základe týchto vý•ažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo
na základe kávy:
– – Prípravky na základe týchto vý•ažkov, esencií alebo
koncentrátov, alebo na základe kávy:
– – – Obsahujúce 1,5 % hmotnosti alebo viac mlieèneho tuku,
2,5 % hmotnosti alebo viac mlieènych bielkovín, 5 %
hmotnosti alebo viac cukru a 5 % hmotnosti alebo viac
škrobu:
ex 2101.1201

– – – – Kávové pasty zložené zo zmesí mletej praženej kávy BEZ
s rastlinnými tukmi a niekedy s ïalšími prísadami
– – – Ostatné:

ex 2101.1209

– – – – Kávové pasty zložené zo zmesí mletej praženej kávy BEZ
s rastlinnými tukmi a niekedy s ïalšími prísadami
– Vý•ažky, esencie a koncentráty z èaju alebo z maté
a prípravky na základe týchto vý•ažkov, esencií alebo
koncentrátov alebo na základe èaju, alebo maté:
– – Obsahujúce 1,5 % hmotnosti alebo viac mlieèneho tuku,
2,5 % hmotnosti alebo viac mlieènych bielkovín, 5 %
hmotnosti alebo viac cukru a 5 % hmotnosti alebo viac
škrobu:
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– – – Prípravky z èaju zložené zo zmesi èaju, sušeného mlieka BEZ
a cukru
– – Ostatné:

ex 2101.2009

– – – Prípravky z èaju zložené zo zmesi èaju, sušeného mlieka BEZ
a cukru
– Pražená èakanka a ostatné pražené kávové náhradky
a vý•ažky, esencie a koncentráty z nich:

2101.3001

– – Ostatné kávové náhradky, okrem koreòov èakanky, BEZ
a vý•ažky, esencie a koncentráty z ostatných kávových
náhradiek, okrem koreòov èakanky

2101.3009

– – Ostatné

ex 2102

BEZ

Kvasinky
(aktívne
alebo
neaktívne);
ostatné
jednobunkové mikroorganizmy, màtve (okrem oèkovacích
látok položky 3002); pripravené prášky do peèiva:
– Aktívne kvasinky:
2102.1001

– – Iné ako na peèenie chleba, okrem kvasiniek používaných BEZ
ako krmivo pre zvieratá

2102.1009

– – Ostatné

BEZ

– Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy,
màtve:
2102.2001

– – Neaktívne kvasinky

BEZ

– Pripravené prášky do peèiva:
2102.3001

– – V balení na predaj v malom s hmotnos•ou 5 kg alebo BEZ
nižšou

2102.3009

– – Ostatné

ex 2103

BEZ

Omáèky a prípravky na omáèky; nakladacie zmesi a zmesi
korenín; horèièná múèka prášok a pripravená horèica:
– Ostatné:
2103.9010

ex 2104

– – Prípravky zo zeleninových omáèok so základnými BEZ
prísadami múkou, múèkou, škrobom alebo sladovým
vý•ažkom
Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované
zložené potravinové prípravky:
– Polievky a bujóny a prípravky na ne:

2104.1001

– – Prípravky zo zeleninových polievok so základnými *
prísadami múkou, múèkou, škrobom alebo sladovým
vý•ažkom
– – Ostatné polievky:

2104.1011

– – – S obsahom mäsa prevyšujúcim 20 % hmotnosti

*

2104.1012

– – – S obsahom mäsa od 3 % do 20 % hmotnosti vrátane

*

2104.1019

– – – Ostatné

*

– – Ostatné:
2104.1021

– – – S obsahom mäsa prevyšujúcim 20 % hmotnosti

*
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2104.1022

– – – S obsahom mäsa od 3 % do 20 % hmotnosti vrátane

*

2104.1029

– – – Ostatné

*

ex 2106

Potravinové
nezahrnuté:
2106.1000

prípravky

inde

nešpecifikované

ani

– Bielkovinné koncentráty a bielkovinové texturované látky

BEZ

– Ostatné:
– – Ovocné š•avy pripravené alebo zmiešané viac, ako je
uvedené v položke 2009:
2106.9011

– – – Neskvasené a neobsahujúce cukor,
s hmotnos•ou 50 kg alebo vyššou

2106.9019

– – – Ostatné

v

nádobách BEZ
BEZ

– – Prípravky na výrobu nápojov:
2106.9021

– – – Nealkoholické prípravky (koncentrované vý•ažky)

BEZ

2106.9022

– – – Sirupy s prísadou aromatických látok alebo farbiva

BEZ

2106.9023

– – – Zmesi rastlín alebo èasti rastlín, tiež zmiešané BEZ
s rastlinnými vý•ažkami, na prípravu zeleninových
bujónov

2106.9024

– – – Špeciálne pripravené ako strava pre kojencov alebo na BEZ
diétne úèely

2106.9025

– – – Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce bielkoviny BEZ
a/alebo iné výživné látky, tiež vitamíny, minerály,
rastlinné vlákna, viacnásobné nenasýtené mastné
kyseliny a aromatické látky

2106.9026

– – – Prípravky na výrobu nápojov, napr. vý•ažok ženšenu BEZ
zmiešaný s ïalšími prísadami, napr. glukózou alebo
laktózou
– – – Zložené alkoholické prípravky používané pri výrobe
nápojov s objemovým obsahom alkoholu vyšším ako
0,5 % vol.:

2106.9031

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2106.9032

– – – – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % BEZ
vol.

2106.9033

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2106.9034

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 22 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 32 % vol.

2106.9035

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2106.9036

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2106.9037

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2106.9038

– – – – Ostatné

BEZ
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BEZ

– – Prášok na výrobu dezertov:
2106.9041

– – – V balení na predaj v malom s hmotnos•ou 5 kg alebo *
nižšou, obsahujúci sušené mlieko, vajeèné bielka alebo
žåtky

2106.9042

– – – V balení na predaj v malom s hmotnos•ou 5 kg alebo BEZ
nižšou, neobsahujúci sušené mlieko, vajeèné bielka ani
žåtky

2106.9048

– – – Ostatné, obsahujúce sušené mlieko, vajeèné bielka alebo *
žåtky

2106.9049

– – – Ostatné, neobsahujúce sušené mlieko, vajeèné bielka ani BEZ
žåtky

2106.9061

– – Bonbóny neobsahujúce ani cukor, ani kakao

BEZ

2106.9062

– – Ovocné polievky a ovsená kaša

BEZ

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd,
obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo
ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem
ovocných a zeleninových štiav položky 2009:
– Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce
cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky:
2202.1001

– – Nápoje sýtené kyslièníkom uhlièitým

BEZ

2202.1002

– – Špeciálne pripravené ako strava pre kojencov alebo na BEZ
diétne úèely

2202.1009

– – Ostatné

BEZ

– Ostatné:
2202.9001

– – Z mlieènych výrobkov s ïalšími prísadami, ak mlieène *
výrobky tvoria 75 % hmotnosti alebo viac, okrem obalov

2202.9002

– – Špeciálne pripravené ako strava pre kojencov alebo na BEZ
diétne úèely

2202.9009

– – Ostatné

2203

BEZ

Pivo zo sladu
2203.0001

– S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2203.0002

– S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % vol. BEZ

2203.0009

– Ostatné

ex 2204

BEZ

Víno z èerstvého hrozna vrátane vína obohateného
alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009:
– Ostatné vína; hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo
zastavené alebo mu bolo zabránené pridaním alkoholu:
– – V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
– – – Vínny mušt obohatený alkoholom:
2204.2111

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.
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2204.2112

– – – – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % BEZ
vol.

2204.2113

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2204.2114

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 22 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 32 % vol.

2204.2119

– – – – Ostatné

BEZ

– – Ostatné:
– – – Vínny mušt obohatený alkoholom:
2204.2911

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2204.2912

– – – – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % BEZ
vol.

2204.2913

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2204.2914

– – – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 22 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 32 % vol.

2204.2919

– – – – Ostatné

2205

BEZ

Vermút a ostatné vína z èerstvého hrozna ochutené
bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami:
– V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
2205.1001

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2205.1002

– – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % BEZ
vol.

2205.1003

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2205.1009

– – Ostatné

BEZ

– Ostatné:

2208

2205.9001

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2205.9002

– – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % vol. BEZ

2205.9003

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2205.9009

– – Ostatné
Etylalkohol
nedenaturovaný
s objemovým
alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.;
destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:
– Destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov:
– – Koòak:

BEZ
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2208.2011

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.2012

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.2013

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.2019

– – – Ostatné

BEZ

– – Ostatné:
2208.2091

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.2092

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.2093

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.2099

– – – Ostatné

BEZ

– Whisky:
2208.3001

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.3002

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.3003

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.3009

– – Ostatné

BEZ

– Rum a tafia:
2208.4001

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.4002

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.4003

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.4009

– – Ostatné

BEZ

– Džin a borovièka:
– – Džin:
2208.5011

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.5012

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.5013

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.5019

– – – Ostatné
– – Borovièka:

BEZ
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2208.5021

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.5022

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.5023

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.5029

– – – Ostatné

BEZ

– Vodka:
2208.6001

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.6002

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.6003

– – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.6009

– – Ostatné

BEZ

– Likéry a cordialy:
– – Obsahujúce viac ako 5 % hmotnosti pridaného cukru:
2208.7011

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2208.7012

– – – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % BEZ
vol.

2208.7013

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2208.7014

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 22 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 32 % vol.

2208.7015

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.7016

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.7017

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.7019

– – – Ostatné

BEZ

– – Ostatné:
2208.7091

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2208.7092

– – – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % BEZ
vol.

2208.7093

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2208.7094

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 22 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 32 % vol.

2208.7095

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.
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2208.7096

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.7097

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.7099

– – – Ostatné

BEZ

– Ostatné:
– – Aqua vitae (brennivín):
2208.9011

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.9012

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.9013

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.9019

– – – Ostatné

BEZ

– – Aquavit:
2208.9051

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.9052

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.9053

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.9059

– – – Ostatné

BEZ

– – Ostatné:
2208.9091

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 2,25 % vol.

2208.9092

– – – S objemovým obsahom alkoholu nepresahujúcim 15 % vol. BEZ

2208.9093

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 15 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 22 % vol.

2208.9094

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 22 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 32 % vol.

2208.9095

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 32 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 40 % vol.

2208.9096

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 40 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 50 % vol.

2208.9097

– – – S objemovým obsahom alkoholu vyšším ako 50 % vol. BEZ
a nepresahujúcim 60 % vol.

2208.9099

– – – Ostatné

ex 2520

BEZ

Sadrovec; anhydrit; sadra (obsahujúca kalcinovaný
sadrovec alebo síran vápenatý) tiež farbená, tiež s malým
množstvom urých¾ovaèov alebo spoma¾ovaèov:
– Sadry:
2520.2001

– – Sadra špeciálne pripravená na použitie v zubnom lekárstve BEZ
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Kremièitany (silikáty); komerèné kremièitany alkalických
kovov:
ex 2839.9000

ex 2905

– Ostatné okrem komerèných kremièitanov alkalických kovov BEZ
(kremièitany lítia, rubídia, cézia a francia)
Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty:
– Nasýtené jednosýtne alkoholy:

2905.1200

– – 1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (izopropylalkohol) BEZ

2905.1300

– – 1-Butanol (n-butylalkohol)

BEZ

2905.1400

– – Ostatné butanoly

BEZ

2905.1500

– – Pentanol (amylalkohol) a jeho izoméry

BEZ

2905.1600

– – Oktanol (oktylalkohol) a jeho izoméry

BEZ

2905.1700

– – 1-Dodekanol (laurylalkohol), 1-hexadekanol (cetylalkohol) BEZ
a 1-oktadekanol (stearylalkohol)

2905.1900

– – Ostatné

BEZ

– Nenasýtené jednosýtne alkoholy:
2905.2200

– – Acyklické terpenické alkoholy

BEZ

2905.2900

– – Ostatné

BEZ

– Dioly:
2905.3200

– – Propylénglykol (1,2-propándiol)

BEZ

2905.3900

– – Ostatné

BEZ

– Ostatné viacsýtne alkoholy:

2911

2905.4100

– – 2-Etyl-2-(hydroxymetyl) 1,3-propándiol (trimetylolpropán) BEZ

2905.4200

– – Pentaerytritol (pentaerythrit)

BEZ

2905.4300

– – Manitol (mannit)

BEZ

2905.4400

– – D-Glucitol (sorbitol, sorbit)

BEZ

2905.4900

– – Ostatné

BEZ

2905.5000

– Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty acyklických BEZ
alkoholov

2911.0000

ex 2915

Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s inou kyslíkatou BEZ
funkciou,
a
ich
halogén-,
sulfo-,
nitroalebo
nitrózoderiváty
Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Kyselina mravèia a jej soli a estery:

2915.1200

– – Soli kyseliny mravèej

BEZ

2915.1300

– – Estery kyseliny mravèej

BEZ

– Kyselina octová a jej soli; acetanhydrid:
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2915.2100

– – Kyselina octová

BEZ

2915.2200

– – Octan sodný

BEZ

2915.2300

– – Octany kobaltu

BEZ

2915.2400

– – Acetynhydrid

BEZ

2915.2900

– – Ostatné

BEZ

– Estery kyseliny octovej:
2915.3100

– – Etylacetát

BEZ

2915.3200

– – Vinylacetát

BEZ

2915.3300

– – n-Butylacetát

BEZ

2915.3400

– – Izobutylacetát

BEZ

2915.3500

– – 2-Etoxyetylacetát

BEZ

2915.3900

– – Ostatné

BEZ

2915.4000

– Mono-, di- alebo trichlóroctové kyseliny, ich soli a estery

BEZ

2915.5000

– Kyselina propiónová, jej soli a estery

BEZ

2915.6000

– Kyseliny maselné, kyseliny valerové, ich soli a estery

BEZ

2915.7000

– Kyselina palmitová, kyselina stearová, ich soli a estery

BEZ

2915.9000

– Ostatné

BEZ

2916

Nenasýtené
acyklické
monokarboxylové
kyseliny,
cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-,
sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich
deriváty:
2916.1100

– – Kyselina akrylová (2-propenová) a jej soli

BEZ

2916.1200

– – Estery kyseliny akrylovej

BEZ

2916.1300

– – Kyselina metakrylová (2-methyl-2-propenová) a jej soli

BEZ

2916.1400

– – Estery kyseliny metakrylovej

BEZ

2916.1500

– – Kyselina olejová, linolová alebo linolénová, ich soli a estery BEZ

2916.1900

– – Ostatné

2916.2000

– Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické
monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy,
peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty:

BEZ

– Aromatické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty:
2916.3100

– – Kyselina benzoová, jej soli a estery

BEZ

2916.3200

– – Benzoylperoxid a benzoylchlorid

BEZ

2916.3400

– – Kyselina fenyloctová a jej soli

BEZ

2916.3500

– – Estery kyseliny fenyloctovej

BEZ

2916.3900

– – Ostatné

BEZ
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Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy,
peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitroalebo nitrózoderiváty:
– Acyklické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty:
2917.1100

– – Kyselina š•avelová, jej soli a estery

BEZ

2917.1200

– – Kyselina adipová, jej soli a estery

BEZ

2917.1300

– – Kyselina azelaová, kyselina sebaková, ich soli a estery

BEZ

2917.1400

– – Maleinanhydrid

BEZ

2917.1900

– – Ostatné

BEZ

2917.2000

– Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické
polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy,
peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty:
– Aromatické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty:

2917.3100

– – Dibutylortoftaláty

BEZ

2917.3200

– – Dioktylortoftaláty

BEZ

2917.3300

– – Dionyl alebo didecylortoftaláty

BEZ

2917.3400

– – Ostatné estery kyseliny ortoftalovej

BEZ

2917.3500

– – Ftalanhydrid

BEZ

2917.3600

– – Kyselina tereftalová a jej soli

BEZ

2917.3700

– – Dimetyltereftalát

BEZ

2917.3900

– – Ostatné

BEZ

2918

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou
a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny;
ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
– Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkciou, ale bez inej
kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy,
peroxokyseliny a ich deriváty:
2918.1100

– – Kyselina mlieèna, jej soli a estery

BEZ

2918.1200

– – Kyselina vínna

BEZ

2918.1300

– – Soli a estery kyseliny vínnej

BEZ

2918.1400

– – Kyselina citrónová

BEZ

2918.1500

– – Soli a estery kyseliny citrónovej

BEZ

2918.1600

– – Kyselina glukonová, jej soli a estery

BEZ

2918.1700

– – Kyselina fenylglykolová (mand¾ová kyselina), jej soli BEZ
a estery

2918.1900

– – Ostatné

BEZ

– Karboxylové kyseliny s fenolickou funkciou, ale bez inej
kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy,
peroxokyseliny a ich deriváty:
2918.2100

– – Kyselina salicylová a jej soli

BEZ
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2918.2200

– – Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery

BEZ

2918.2300

– – Ostatné estery kyseliny salicylovej a ich soli

BEZ

2918.2900

– – Ostatné

BEZ

2918.3000

– Karboxylové kyseliny s aldehydickou alebo ketonickou BEZ
funkciou, ale bez inej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy,
halogenidy, peroxidy, peroxokyseliny a ich deriváty

2918.9000

– Ostatné

2932

BEZ

Heterocyklické zlúèeniny len s kyslíkatým(i) heteroatómom
(heteroatómami):
– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
furánový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný):
2932.1100

– – Tetrahydrofurán

BEZ

2932.1200

– – 2-Furaldehyd (furfural)

BEZ

2932.1300

– – Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

BEZ

2932.1900

– – Ostatné

BEZ

– Laktóny:
2932.2100

– – Kumarín, metylkumaríny a etylkumaríny

BEZ

2932.2900

– – Ostatné laktóny

BEZ

– Ostatné:
2932.9100

– – Izosafrol

BEZ

2932.9200

– – 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl) propán 2-ón

BEZ

2932.9300

– – Piperonal

BEZ

2932.9400

– – Safrol

BEZ

– – Ostatné:
2932.9910

– – – Benzofurán (kumarón)

BEZ

2932.9930

– – – Vnútorné étery

BEZ

2932.9950

– – – Epoxidy so štvorèlenným kruhom

BEZ

– – – Cyklické acetály a vnútorné poloacetály, tiež s inou
kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty:
2932.9071

– – – 3,4-metyléndioxyfenyl-2-propanón

BEZ

2932.9079

– – – Ostatné

BEZ

2932.9090

– – – Ostatné

BEZ

ex 2933

Heterocyklické
zlúèeniny
heteroatómom (heteroatómami):

len

s dusíkatým(i)

– Zlúèeniny
obsahujúce
v štruktúre
nekondenzovaný
pyrazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný):
2933.1100

– – Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty

BEZ

2933.1900

– – Ostatné

BEZ
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– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
imidazolový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný):
2933.2900

– – Ostatné

BEZ

– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
pyridinový kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný):
2933.3100

– – Pyridín a jeho soli

BEZ

2933.3200

– – Piperidín a jeho soli

BEZ

– – Ostatné:
2933.3910

– – – Iproniazid;
bromid

ketobemidónhydrochlorid;

pyridostigmín- BEZ

2033.3980

– – – Ostatné

BEZ

2933.3990

– – Ostatné

BEZ

2933.4000

– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre chinolínový
izochinolínový kruhový systém (hydrogenovaný
nehydrogenovaný), ïalej nekondenzovaný

alebo BEZ
alebo

– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre pyrimidínový kruh
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný) alebo piperazínový
kruh:
2933.5900

– – Ostatné

BEZ

– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný
triazínový
kruh
(hydrogenovaný
alebo
nehydrogenovaný):
2933.6100

– – Melamín

BEZ

2933.6900

– – Ostatné

BEZ

– Laktámy:
2933.7100

– – 6-Hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám)

BEZ

2933.7900

– – Ostatné laktámy

BEZ

2933.9000

– Ostatné

BEZ

2934

2940

Nukleové kyseliny a ich soli, chemicky definované alebo
nedefinované; ostatné heterocyklické zlúèeniny:
2934.1000

– Zlúèeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný tiazolový BEZ
kruh (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný)

2934.2000

– Zlúèeniny obsahujúce benzotiazolový kruhový systém BEZ
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), ïalej nekondenzovaný

2934.3000

– Zlúèeniny obsahujúce fenotiazínový kruhový systém BEZ
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), ïalej nekondenzovaný

2934.9000

– Ostatné

2940.0000

Cukry, chemicky èisté, iné ako sacharóza, laktóza, BEZ
maltóza, glukóza a fruktóza; étery cukrov, acetály a estery
cukrov a ich soli, iné ako výrobky položiek 2937, 2938
alebo 2939

BEZ
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Antibiotiká:
2941.1000

– Penicilíny a ich deriváty obsahujúce v štruktúre kyselinu BEZ
penicilánovú; ich soli

2941.2000

– Streptomycíny a ich deriváty; ich soli

BEZ

2941.3000

– Tetracyklíny a ich deriváty; ich soli

BEZ

2941.4000

– Chloramfenikol a jeho deriváty; ich soli

BEZ

2941.5000

– Erytromycín a jeho deriváty; ich soli

BEZ

2941.9000

– Ostatné

BEZ

ex 3006

Farmaceutické výrobky špecifikované v poznámke 4 k tejto
kapitole:
– Zubné cementy a iné zubné výplne; kostné rekonštrukèné
cementy:
3006.4002

– – Amalgámy striebra pre zubné výplne

BEZ

– Chemické antikoncepèné prípravky na hormonálnom alebo
spermicídnom základe:
ex 3006.6000
ex 3403

– – Chemické antikoncepèné prípravky na hormonálnom BEZ
základe:
Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov
na uvo¾òovanie skrutiek a matíc, prípravkov proti hrdzi
alebo antikoróznych a prípravkov na uvo¾òovanie foriem
založených
na
mazadlách)
a
prípravky
druhov
používaných na olejovanie alebo mazanie textilných
materiálov, kože, kožušín alebo ostatných materiálov, ale
okrem prípravkov obsahujúcich ako základné zložky 70 %
hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov
získaných z bitumenových nerastov:
– Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitumenových
nerastov:
– – Prípravky na úpravu textilných materiálov, kože, kožušín
alebo iných materiálov:

ex 3403.1100

– – – Vo vode rozpustné mastiace prostriedky na textil BEZ
obsahujúce vysoký podiel povrchovo aktívnych èinidiel
spolu s minerálnymi olejmi a ïalšími chemikáliami
– – Ostatné:
– – – Prípravky proti hrdzi alebo korózii:

ex 3403.1901

ex 3407

– – – – Prípravky proti hrdzi alebo korózii na báze lanolínu BEZ
a rozpustené v bielom liehu, i keï je hmotnostný obsah
bieleho liehu 70 % alebo vyšší
Modelovacie pasty, vrátane pást upravených na zábavu
detí; prípravky známe ako zubolekársky vosk alebo zubné
odtlaèovacie zmesi, v sadách, v balení na predaj v malom
alebo v tabu¾kách, v tvare podkov, tyèiniek alebo
v podobných tvaroch; iné prípravky používané v zubnom
lekárstve na základe sadry (pálenej sadry alebo síranu
vápenatého):

3407.0001

– Prípravky používané v zubnom lekárstve na základe sadry

BEZ
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Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:
3501.1000

– Kazeín

BEZ

– Ostatné:
3501.9001

– – Na výrobu potravín

BEZ

3501.9009

– – Ostatné

BEZ

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr.
predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na
báze škrobu alebo dextrínu, alebo iných modifikovaných
škrobov:
– Dextríny a ostatné modifikované škroby:
3505.1001

– – Esterifikované a éterifikované škroby

BEZ

3505.1009

– – Ostatné

BEZ

3505.2000

– Gleje

BEZ

3506

Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné
na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené na predaj
v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmotnos•ou
nepresahujúcou 1 kg:
3506.1000

– Výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, upravené BEZ
na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto
hmotnos•ou nepresahujúcou 1 kg
– Ostatné:

3506.9100

– – Lepidlá na základe kauèuku alebo plastov (vrátane BEZ
umelých živíc)

3506.9900

– – Ostatné

ex 3801

BEZ

Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit;
prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme pást,
blokov, tabuliek alebo iných polotovarov:
– Koloidný alebo semikoloidný grafit:
ex 3801.2000

– – Koloidný grafit v olejovej suspenzii, semikoloidný grafit

BEZ

ex 3801.3000

– Uhlíkaté pasty na elektródy a podobné pasty na výmurovky BEZ
pecí, okrem uhlíkov na výrobu uhlíkových kief
– Ostatné:

ex 3804

ex 3805

ex 3801.9000

– – Prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme pást, BEZ
zmiešané s olejom

3804.0000

Odpadné výluhy z výroby drevnej bunièiny, tiež BEZ
koncentrované, odcukornené alebo chemicky upravené,
vrátane ligninsulfonátov, ale okrem tallového oleja
položky 3803, s výnimkou koncentrovaných sulfitových
výluhov
Terpentínová silica, borová silica alebo sulfátová
terpentínová silica a iné terpentínové silice vyrobené
destiláciou alebo iným spracovaním ihliènatého dreva;
surový dipentén; sulfitová terpentínová silica a ostatný
surový paracymén; borový olej obsahujúci alfaterpineol
ako hlavnú zložku:
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– Ostatné:
ex 3805.9000
3809

– – Surový paracymén iný ako sulfitová terpentínová silica

BEZ

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky
na zrýchlenie farbenia alebo ustálenia farbív a iné výrobky
a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané
v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom
priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
3809.1000

– Na báze škrobových látok

BEZ

– Ostatné:
3809.9100

– – Druhov používaných
priemysle

3809.9200

– – Druhov používaných v papierenskom alebo podobnom BEZ
priemysle

3809.9300

– – Druhov používaných v kožiarskom alebo podobnom BEZ
priemysle

ex 3811

v

textilnom

alebo

podobnom BEZ

Antidetonaèné prípravky, oxidaèné inhibítory, živièné
inhibítory, zlepšovaèe viskozity, antikorózne prostriedky
a ostatné pripravené aditíva do ropných olejov (vrátane
benzínu) alebo do iných tekutín používaných na tie úèely
ako ropné oleje:
– Antidetonaèné prípravky:
ex 3811.1100

– – Na základe zlúèenín olova, s výnimkou ropných olejov, BEZ
vrátane benzínu

ex 3811.1900

– – Ostatné, s výnimkou ropných olejov, vrátane benzínu

BEZ

– Aditíva do mazacích olejov:
ex 3811.2100

– Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových BEZ
nerastov, s výnimkou minerálnych olejov

ex 3811.2900

– – Ostatné, s výnimkou minerálnych olejov

BEZ

ex 3811.9000

– Ostatné, s výnimkou minerálnych olejov, vrátane benzínu

BEZ

ex 3812

Pripravené
urých¾ovaèe
vulkanizácie;
zložené
plastifikátory
pre
kauèuk
alebo
plasty,
inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; antioxidaèné prípravky
a ostatné zmesné stabilizátory pre kauèuk alebo plasty:
3812.2000

– Zložené plastifikátory pre kauèuk alebo plasty

3812.3000

– Antioxidaèné prípravky a iné zložené stabilizátory pre BEZ
kauèuk alebo plasty

3817

3818

BEZ

Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako
položky 2707 alebo 2902:
3817.1000

– Zmesi alkylbenzénov

BEZ

3817.2000

– Zmesi alkylnaftalénov

BEZ

3818.0000

Chemické prvky dopované na použitie v elektronike, BEZ
v tvare diskov, doštièiek alebo v podobných tvaroch;
chemické zlúèeniny dopované na použitie v elektronike:
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Názov

Clo

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá;
chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu
alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých,
ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; odpadné produkty
chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných
odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 3824.1000

– Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá, BEZ
s výnimkou spojív liacich jadier na báze prírodných
živicových výrobkov

3824.3000

– Neaglomerované karbidy kovov zmiešané navzájom alebo BEZ
s kovovým spojivom

3824.5000

– Neohòovzdorné malty a betóny

BEZ

3824.6000

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

BEZ

– Zmesi obsahujúce perhalogénové deriváty acyklických
uh¾ovodíkov obsahujúcich dva alebo viac rozdielnych
halogénov:
3824.7100

– – Obsahujúce perhalogénované acyklické uh¾ovodíky len BEZ
s fluórom a chlórom

3824.7900

– – Ostatné

BEZ

– Ostatné:
– – Ostatné:
3823.9001

– – – Suroviny alebo pomocné
priemyselných tovarov

3823.9002

– – – Zmesové tvrdiace èinidlá

BEZ

3823.9003

– – – Anorganické zmesové rozpúš•adlá a riedidlá

BEZ

3823.9004

– – – Antikorózne prípravky

BEZ

3823.9005

– – – Chladivá

BEZ

3823.9006

– – – Odpadné produkty chemického
príbuzných
priemyselných
nešpecifikované ani nezahrnuté

3823.9007

– – – Zmes sacharínu alebo jeho solí a chemických látok ako BEZ
kyslý uhlièitan sodný a kyselina vínna v balení na predaj
v malom s hmotnos•ou nepresahujúcou 1 kg

3823.9009

– – – Ostatné

ex 3919

prípravky

na

priemyslu
odvetví,

výrobu BEZ

alebo BEZ
inde

BEZ

Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné
ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch:
– Ostatné:
3919.9010

– – Obkladaèky na steny alebo stropy

BEZ

– – Ostatné:
3919.9021

– – – Z vulkánfibrov

BEZ

3919.9022

– – – Potlaèené reklamami v cudzích jazykoch

BEZ

3919.9029

– – – Ostatné

BEZ
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Názov

Clo

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky z plastov,
nepórovité, nespevnené, nevystužené ani inak nekombinované s inými materiálmi:
– Z polymérov etylénu:
3920.1001

– – Potlaèené fólie na balenie potravín

BEZ

3920.1002

– – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.1009

– – Ostatné

BEZ

– Z polymérov propylénu:
3920.2001

– – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.2002

– – Pásky s hrúbkou 0,50 mm až 1 mm a šírkou 7 až 15 mm, BEZ
používané najmä na balenie

3920.2009

– – Ostatné

BEZ

– Z polymérov styrénu:
3920.3001

– – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.3009

– – Ostatné

BEZ

– Z polymérov vinylchloridu:
– – Neohybné:
3920.4101

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.4102

– – – Platne na svetlotlaè

BEZ

3920.4109

– – – Ostatné

BEZ

– – Ohybné:
3920.4201

– – – Na dopravné pásy

BEZ

3920.4202

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.4203

– – – Platne na svetlotlaè

BEZ

3920.4209

– – – Ostatné

BEZ

– Z akrylových polymérov:
– – Z poly(metylmetakrylátu):
3920.5101

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.5109

– – – Ostatné

BEZ

– – Ostatné:
3920.5901

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.5909

– – – Ostatné

BEZ

– Z polykarbonátov, alkydových živíc, polyalylesterov alebo
ostatných polyesterov:
– – Z polykarbonátov:
3920.6101

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.6109

– – – Ostatné

BEZ

– – Z poly(etyléntereftalátu):
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Clo

3920.6201

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.6209

– – – Ostatné

BEZ

– – Z nenasýtených polyesterov:
3920.6301

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.6309

– – – Ostatné

BEZ

– – Z ostatných polyesterov:
3920.6901

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.6909

– – – Ostatné

BEZ

– Z celulózy alebo jej chemických derivátov:
– – Z regenerovanej celulózy:
3920.7101

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.7109

– – – Ostatné

BEZ

3920.7200

– – Z vulkánfibru

BEZ

– – Z acetátu celulózy:
3920.7301

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.7309

– – – Ostatné

BEZ

– – Z ostatných derivátov celulózy:
3920.7901

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.7909

– – – Ostatné

BEZ

– Z ostatných plastov:
– – Z poly(vinylbutyralu):
3920.9101

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.9109

– – – Ostatné

BEZ

– – Z polyamidov:
3920.9201

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.9209

– – – Ostatné

BEZ

– – Z aminoživíc:
3920.9301

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.9309

– – – Ostatné

BEZ

– – Z fenolových živíc:
3920.9401

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.9409

– – – Ostatné

BEZ

– – Z ostatných plastov:

3921

3920.9901

– – – Na dopravné pásy

BEZ

3920.9902

– – – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3920.9909

– – – Ostatné

BEZ

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky z plastov:
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– Pórovité:
– – Z polymérov styrénu:
3921.1101

– – – Na tepelnú izoláciu

BEZ

3921.1109

– – – Ostatné

BEZ

– – Z polymérov vinylchloridu:
3921.1201

– – – Na obkladanie alebo na tepelnú izoláciu

EZ

3921.1209

– – – Ostatné

BEZ

3921.1300

– – Z polyuretánov

BEZ

3921.1400

– – Z regenerovanej celulózy

BEZ

– – Z ostatných plastov:
3921.1901

– – – Zadržovaèe •ahu z expandovaného polyesteru

BEZ

3921.1902

– – – Na obkladanie alebo na tepelnú izoláciu

BEZ

3921.1909

– – – Ostatné

BEZ

– Ostatné:
3921.9001

– – Na dopravné pásy

BEZ

3921.9002

– – S hrúbkou 0,2 mm alebo viac

BEZ

3921.9003

– – Platne na svetlotlaè

BEZ

3921.9004

– – Z vulkánfibru

BEZ

3921.9009

– – Ostatné

BEZ
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TABU¼KA VIII K PROTOKOLU A1)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Èíselný kód HS

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo
acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované, alebo
obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce
pridané ovocie, orechy alebo kakao:
– Jogurt
ex 10

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao
– – Ostatné:

ex 90
0710

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao
Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare) mrazená:

40
0711

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
Zelenina doèasne konzervovaná (napr. v plynnom oxide sirièitom, slanom
náleve, sírenej vode alebo v iných konzervaèných roztokoch), ale v tomto stavu
nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

90
1302

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
Rastlinné š•avy a vý•ažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar
a ostatné slizy a zahus•ovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
– Slizy a zahus•ovadlá získané z rastlín, tiež upravené:

ex 31

– – Agar-agar

ex 32

– – Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových
semien

ex 39

– – Ostatné

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky èistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy,
v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo
farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:
50

– Chemicky èistá fruktóza

ex 90

– Chemicky èistá maltóza

1704

Cukrovinky (vrátane bielej èokolády) neobsahujúce kakao

1806

Èokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:
10

– Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

20

– Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo v tabu¾kách s hmotnos•ou väèšou
ako 2 kg, alebo v roztoku, paste, prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch,
nádobách alebo v bezprostrednom obale s obsahom presahujúcim 2 kg:
– Ostatné v blokoch, tabu¾kách alebo tyèinkách:

1

31

– – Plnené

32

– – Neplnené

90

– Ostatné

) Tabu¾ka VIII k Protokolu A bola nahradená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 11/1996 z 23. decembra 1996.
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1901

Sladový vý•ažok; potravinové prípravky z hrubej a hladkej múky, škrobu alebo
zo sladových vý•ažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 %
hmotnosti kakaa v celkom odtuènenom základe, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtuènenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
10

– Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom:

20

– Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905:

90

– Ostatné

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak
upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli,
canneloni; kuskus, tiež pripravený:

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vloèiek, chuchvalcov, zàn, perlièiek
a v podobných tvaroch

1904

Pripravené potraviny získané napuèaním alebo pražením obilia alebo obilných
produktov (napr. pražené kukurièné vloèky – corn flakes); obilie (iné ako
kukurica) v zrnách alebo vo forme vloèiek alebo inak spracované zrno (okrem
múky) predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované alebo
nezahrnuté:

1905

Chlieb, zákusky, koláèe, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce
kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické úèely, ryžové cesto
a podobné výrobky:

2001

Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín, pripravené alebo
konzervované v octe alebo kyseline octovej:
ex 90

– Ostatné:
– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline
octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006:
ex 10

– Zemiaky:
– – Prípravky vo forme múky, krupice alebo vloèiek na báze zemiakov

ex 90
2005

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) v nádobách s hmotnos•ou
nepresahujúcou 5 kg
Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline
octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:
– Zemiaky:

ex 20
80
2008

– – Prípravky vo forme múky, krupice alebo vloèiek na báze zemiakov
– Saldká kukurica (Zea mays var. saccharata)
Ovocie, orechy a iné jedlé èasti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež
obsahujúce cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:

ex 11

– – Arašidy:
– – – Arašidové maslo
– Ostatné vrátane zmesí iných ako položka 2008.19:
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91

– Palmové jadrá
– – Ostatné:

ex 99
2101

– – – Kukurica iná ako sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy, èaju alebo z maté a prípravky na
základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, èaju alebo maté; pražená
èakanka a ostatné pražené kávové náhradky a vý•ažky, esencie a koncentráty
z nich:

ex 12

– Prípravky na základe kávy

ex 20

– Prípravky na základe èaju alebo maté

30
2102

– Pražená èakanka a ostatné pražené náhradky kávy a vý•ažky, esencie a koncentráty z nich
Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy,
màtve (okrem oèkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do peèiva:

10
ex 20

– Aktívne kvasinky
– Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, màtve:
– – Neaktívne kvasinky

2103

Omáèky a prípravky na omáèky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horèièná
múèka a pripravená horèica:
10

– Sójová omáèka

20

– Keèup a ostatné paradajkové omáèky:

90

– Ostatné:

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové
prípravky:
10

– Polievky a bujóny a prípravky na ne

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa:

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

90

– Ostatné

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo
ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem
ovocných a zeleninových štiav položky 2009:

2203

Pivo zo sladu

2204

Víno z èerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt
iný ako položky 2009:
– Ostatné vína; hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené alebo mu bolo
zabránené pridaním alkoholu:
– – V nádobách s obsahom 2 litre alebo menším:
ex 21

– – – Hroznový mušt obohatený alkoholom
– – Ostatné:

ex 29
2205

– – – Hroznový mušt obohatený alkoholom
Vermút a ostatné vína z èerstvého hrozna ochutené bylinami alebo inými
ochucujúcimi látkami:
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2208

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

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén –, sulfo –, nitro – alebo nitrózoderiváty:
– Ostatné viacsýtne alkoholy:
43

– – Manitol

44

– – D-Glucitol (sorbitol)

ex 2940

Cukry, chemicky èisté, iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; étery a estery cukrov a ich soli, iné ako výrobky èísel 2937, 2938 alebo
2939:
– Iné ako ramnóza, rafinóza a manóza

3001

Ž¾azy a ostatné orgány na organoterapeutické použitie, sušené, tiež v prášku;
vý•ažky zo žliaz alebo z iných orgánov alebo z ich výluèkov na organoterapeutické
použitie; heparín a jeho soli; ostatné ¾udské alebo živoèíšne látky pripravené
na terapeutické alebo profylaktické použitie, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
ex 90

3501

– Heparín a jeho soli
Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

10

– Kazeín

90

– Ostatné

3505

Dextríny a iné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo
esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných
modifikovaných škrobov:
10

– Dextríny a ostatné modifikované škroby

20

– Gleje

3507

Enzýmy; pripravené enzýmy, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:
ex 90

3809

– Pripravené enzýmy obsahujúce potraviny
Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia
alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá)
používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 10

– Pripravené gleje, pripravený základný náter
– Ostatné:

ex 91

– – Druhov používaných v textilnom alebo podobnom priemysle:
– – – Obsahujúce škrob alebo výrobky získané zo škrobu

ex 92

– – Druhov používaných v papierenskom alebo podobnom priemysle:
– – – Obsahujúce škrob alebo výrobky získané zo škrobu

ex 93

– – Druhov používaných v kožiarskom alebo podobnom priemysle:
– – – Obsahujúce škrob alebo výrobky získané zo škrobu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín;
technické mastné alkoholy:
– Technické monokarboxylové mastné kyseliny:
13

– – Mastné kyseliny z tallového oleja
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Opis tovaru

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo
prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví
(vrátane vyrobených zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani
nezahrnuté; zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných
priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 10

– Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá:
– – Na báze umelých živíc

60
ex 90

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44
– Ostatné:
– – Produkty štiepenia sorbitolu

3911

Ropné živice, kumarónindénové živice, polyterpény, polysulfidy, polysulfóny
a ostatné výrobky uvedené v poznámke 3 k tejto kapitole, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté, v primárnych formách:
ex 10

– Ropné živice, kumarónové živice, indénové živice, kumarónindénové živice
a polyterpény:
– – Lepidlá na báze živicových emulzií

ex 90

– Ostatné:
– – Ostatné:
– – Lepidlá na báze živicových emulzií

3913

Prírodné polyméry (napr. kyselina algová) a modifikované prírodné polyméry
(napr. tvrdené bielkoviny, chemické deriváty prírodného kauèuku), inde
nešpecifikované ani nezahrnuté, v primárnych formách:
90

– Ostatné
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PRÍLOHA II1)
VZ•AHUJÚCA SA NA PODODSEK (c) ÈLÁNKU 2
RYBY A ÏALŠIE MORSKÉ PRODUKTY
Èlánok 1
1. Ak nie je v tejto prílohe uvedené inak, ustanovenia dohody sa vz•ahujú na ryby a ïalšie morské produkty
uvedené ïalej.
2. Odo dòa nadobudnutia platnosti dohody sa na tieto produkty s pôvodom v štátoch EZVO a v Slovenskej
republike rušia všetky dovozné clá a poplatky majúce rovnocenný úèinok, ak ïalej nie je ustanovené inak.
Èíselný kód HS

Opis tovaru
Ostatné mäso a jedlé droby, èerstvé, chladené alebo mrazené:

02.08
ex 0208.90

– Ostatné
– – Z ve¾rýb2)

Kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

15.04

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, rafinované
alebo nerafinované, ale chemicky nemodifikované2)

15.16

Živoèíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, èiastoène alebo úplne
hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované,
rafinované alebo nerafinované, ale inak neupravené
ex 1516.10

– Živoèíšne tuky a oleje a ich frakcie:
– – Získané výhradne z rýb alebo morských cicavcov2)
Vý•ažky a š•avy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných
bezstavovcov:

16.03
ex 1603.00

– Vý•ažky a š•avy z ve¾rybieho mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných
vodných bezstavovcov2)

16.04

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier

16.05

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

23.01

Múèka, prášok a pelety z mäsa alebo drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo
ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ¾udskú konzumáciu; škvarky:
ex 2301.10

– Múèka, prášok a pelety z mäsa alebo drobov; škvarky
– – Prášok z ve¾ryby2)

2301.20

– Múèka, prášok a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných
bezstavovcov

23.09

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá:

ex 2309.90

– Ostatné:
– – Rozpustné výrobky z rýb

1

) V znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 1/2000 zo 14. decembra 2000.
) Lichtenštajnsko a Švajèiarsko uplatòujú zákaz dovozu ve¾rybích produktov na základe Konvencie CITES.

2
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Èlánok 2
1. Ak nie je v odsekoch 2 až 4 uvedené inak, po 31. decembri 1993 spadajú opatrenia pomoci sektoru rybolovu
pod èlánok 19 dohody a jeho výklad uvedený v Prílohe XII.
2. Nasledujúce opatrenia pomoci sektoru rybolovu sa normálne nepovažujú za opatrenia v súlade s touto dohodou:
– všeobecné opatrenia pomoci pre tento sektor ako celok, ktoré nie sú úplne zamerané na štrukturálne opatrenia
v súlade s ustanoveniami odseku (c)(ii) Prílohy XII;
– daòové ú¾avy okrem takých, ktoré priamo vyrovnávajú cenové znevýhodnenie evidentne súvisiace s osobitnými
podmienkami v sektore rybolovu;
– sociálne opatrenia, ak subvenèný prvok týchto opatrení presahuje mieru obvykle uplatòovanú v iných sektoroch,
s oh¾adom na osobitné podmienky v sektore rybolovu.
3. Nasledujúce opatrenia pomoci sa normálne považujú za opatrenia v súlade s ustanoveniami èlánku 19 dohody:
– opatrenia pomoci vo forme najnižších povolených domácich predajných cien pri priamom predaji rýb a vo forme
odkupu prebytkov, ktoré sa uplatòujú na úèel vyrovnania vážnych narušení trhu;
– regionálne opatrenia pomoci v rozsahu nevyhnutnom na udržanie rybolovu v regiónoch, ktoré sú od týchto
èinností v nadpriemernej miere závislé, a v prípadoch, keï sú príjmy z rybolovu evidentne nižšie ako národný
priemer v sektore rybolovu. Také regionálne opatrenia nesmú poskytnú• väèšiu pomoc ako vyrovna• cenové
znevýhodnenie voèi iným miestam rybolovu. Štáty – strany dohody, ak zavádzajú alebo udržujú takéto opatrenia,
musia poskytnú• v súlade s ustanoveniami Prílohy XII dostatoèné informácie o situácii v regióne vedúce k zavedeniu alebo udržovaniu takých opatrení.
4. Nasledujúce opatrenia pomoci sa nepovažujú za opatrenia v súlade s touto dohodou:
– Pomoc v súlade s odsekom (c)(vi) Prílohy XII, ak ide o sektor rybolovu.
– Pomoc v súlade s odsekom (c)(viii) Prílohy XII, ak ide o rybársku èinnos•.
Èlánok 31)
Èlánok 42)
Èlánok 5
1.3)
2. Lichtenštajnsko a Švajèiarsko môžu zachováva• dovozné clá a poplatky majúce rovnocenný úèinok pre tieto
ryby a ïalšie morské produkty s pôvodom v Slovenskej republike:
Èíselný kód HS

Opis tovaru

ex kapitola 15

Tuky a oleje urèené na ¾udskú spotrebu

ex kapitola 23

Krmivá pre hospodárske zvieratá
Èlánok 64)
Èlánok 75)

1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

Èlánok 3 bol vypustený, pretože Rakúsko prestalo by• stranou dohody.
Èlánok 4 bol vypustený, pretože Fínsko prestalo by• stranou dohody.
Odsek 1 bol zrušený Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 1/2000 zo 14. decembra 2000.
Èlánok 6 bol vypustený, pretože Švédsko prestalo by• stranou dohody.
Èlánok 7 bol zrušený Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 1/2000 zo 14. decembra 2000.

Strana 562

Zbierka zákonov 2003

Príloha k èiastke 116

PRÍLOHA III1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 2 ÈLÁNKU 4
DOVOZNÉ CLÁ A POPLATKY S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
ŠTÁTY EZVO

1

) Príloha III v znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 4/1993 z 23. a 24. apríla 1993 bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru
è. 2/1998 z 11. júna 1998.
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PRÍLOHA IV1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 3 ÈLÁNKU 4
DOVOZNÉ CLÁ A POPLATKY S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tabu¾ka A:
Tabu¾ka B:
Tabu¾ka C:

1

Zrušenie ciel a poplatkov s rovnocenným úèinkom odo dòa nadobudnutia platnosti dohody
Zrušenie ciel a poplatkov s rovnocenným úèinkom od 1. januára 2001
Zrušenie ciel a poplatkov s rovnocenným úèinkom od 1. januára 2001

) Príloha IV bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 4/2000 zo 14. decembra 2000.

Strana 564

Zbierka zákonov 2003

Príloha k èiastke 116

PROTOKOL C1)
VZ•AHUJÚCI SA NA ODSEK 1 ÈLÁNKU 6
CLÁ FIŠKÁLNEJ POVAHY

1

) Protokol C v znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 5/1996 zo 16. a 17. októbra 1996 bol zrušený Rozhodnutím Spoloèného výboru
è. 4/1998 z 11. júna 1998. Rozhodnutie nadobudne platnos•, keï všetky strany uložia dokumenty o schválení u depozitára.

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Strana 565

PRÍLOHA V1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 2 ÈLÁNKU 7
VÝVOZNÉ CLÁ A POPLATKY S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
ŠTÁTY EZVO

1

) Príloha V v znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 2/1995 z 11. mája 1995 bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 6/1996
zo 16. a 17. októbra 1996.
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PRÍLOHA VI1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 2 ÈLÁNKU 8
MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA DOVOZU A OPATRENIA S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
ŠTÁTY EZVO

1

) Príloha VI v znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 5/1994 a è. 6/1994 zo 17. marca 1994 a è. 7/1996 zo 16. a 17. októbra 1996 bola
zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 5/1998 z 11. júna 1998.
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PRÍLOHA VII1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 3 ÈLÁNKU 8
MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA DOVOZU A OPATRENIA S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1

) Príloha VII bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 8/1998 z 11. júna 1998.
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PRÍLOHA VIII1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 2 ÈLÁNKU 9
MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA VÝVOZU A OPATRENIA S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
ŠTÁTY EZVO

1

) Príloha VIII v znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 4/1994 zo 17. marca 1994 bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 6/1998
z 11. júna 1998.
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PRÍLOHA IX1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 3 ÈLÁNKU 9
MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA VÝVOZU A OPATRENIA S ROVNOCENNÝM ÚÈINKOM;
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1

) Príloha IX bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 7/1998 z 11. júna 1998.
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PROTOKOL D
MONOPOLY NEUPRAVENÉ V SÚLADE S ÈLÁNKOM 11 PRI NADOBUDNUTÍ
PLATNOSTI DOHODY

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Strana 571

PROTOKOL D1)
MONOPOLY NEUPRAVENÉ V SÚLADE S ÈLÁNKOM 11 PRI NADOBUDNUTÍ
PLATNOSTI DOHODY

1. Èlánok 11 dohody sa vz•ahuje na Lichtenštajnsko a Švajèiarsko, ak ide o štátne monopoly na so¾ a strelný
prach, a na islandský monopol na hnojivá iba v rozsahu, v akom musia tieto štáty plni• príslušné záväzky
vyplývajúce z Dohody medzi štátmi EZVO a Európskym hospodárskym spoloèenstvom a jeho èlenskými štátmi
o Európskom hospodárskom priestore.
2.2)
3. Úprava v zmysle èlánku 11 ods. 1 sa v prípade Slovenskej republiky vykoná postupne a dokonèí sa najneskôr
do piatich rokov po nadobudnutí platnosti dohody.

1

) Protokol D sa zmenil Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 5/2000 zo 14. decembra 2000. Rozhodnutie nadobudne platnos•, keï všetky

2

strany uložia dokumenty o schválení u depozitára. Súèasný Protokol D bude potom nahradený.

) Odsek 2 Protokolu D bol vypustený, pretože Rakúsko prestalo by• stranou dohody.
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PRÍLOHA X1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ÈLÁNOK 12
INFORMAÈNÝ POSTUP O NÁVRHOCH TECHNICKÝCH PREDPISOV

1

) Príloha X bola zrušená Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 8/1996 zo 16. a 17. októbra 1996.
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PRÍLOHA XI
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 1 ÈLÁNKU 17
OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
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PRÍLOHA XI1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ÈLÁNOK 17
OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Èlánok 1
Definícia a rozsah ochrany
„Ochrana duševného vlastníctva“ zahàòa najmä
ochranu autorských a príbuzných práv vrátane poèítaèových programov a databáz, ochranných známok
tovarov a služieb, zemepisných oznaèení vrátane oznaèení pôvodu, priemyselných vzorov, patentov, odrôd
rastlín, topografie integrovaných obvodov, ako aj nezverejnených informácií.
Èlánok 2
Medzinárodné dohovory
(1) Štáty – strany dohody potvrdzujú znovu svoj
záväzok dodržiava• povinnosti stanovené v nasledujúcich mnohostranných dohodách:
– Dohoda WTO z 15. apríla 1994 o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (Dohoda
TRIPS),
– Parížsky dohovor z 20. marca 1883 na ochranu
priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt 1967),
– Bernský dohovor z 9. septembra 1886 na ochranu
literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt 1971).
(2) Štáty – strany dohody, ktoré nie sú štátmi – stranami dole uvedenej dohody, sa zaväzujú zabezpeèi• pristúpenie k tejto mnohostrannej dohode do dvoch rokov
od nadobudnutia platnosti prílohy.
– Medzinárodný dohovor na ochranu prevádzkovate¾ov a producentov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rímsky dohovor 1961).
(3) Štáty – strany dohody sa dohodli, že na žiados•
ktoréhoko¾vek štátu – strany bezodkladne zvolajú odborné konzultácie o èinnosti súvisiacej s existujúcimi
alebo s budúcimi medzinárodnými dohovormi o harmonizácii, správe a vymáhaní práv k duševnému
vlastníctvu a o èinnosti v medzinárodných organizáciách, ako sú WTO a Svetová organizácia duševného
vlastníctva (WIPO), rovnako ako o vz•ahoch štátov –
strán s tretími krajinami v oblasti duševného vlastníctva.
Èlánok 3
Ïalšie podstatné normy
Štáty – strany dohody zabezpeèia vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch najmenej toto:

1

– adekvátne a úèinné prostriedky na ochranu zemepisných oznaèení vrátane oznaèení pôvodu všetkých výrobkov a služieb,
– adekvátnu a úèinnú ochranu priemyselných vzorov, najmä poskytnutím pä•roènej ochrannej lehoty
od dátumu žiadosti s možnos•ou predåženia o dve
nasledujúce pä•roèné obdobia,
– adekvátnu a úèinnú patentovú ochranu vynálezov
vo všetkých technických oblastiach na podobnej
úrovni, aká platí v Európskom patentovom dohovore z 5. októbra 1973,
– nútene poskytova• licencie na patenty možno len za
podmienok pod¾a èlánku 31 Dohody TRIPS. Licencie poskytnuté z dôvodu nevyužívania sa smú používa• iba v rozsahu nevyhnutnom na uspokojenie
domáceho trhu za primeraných komerèných podmienok.
Èlánok 4
Získavanie a udržovanie práv
k duševnému vlastníctvu
V prípade, že sa získava právo k duševnému vlastníctvu na základe poskytnutia alebo registrácie tohto
práva, štáty – strany dohody zabezpeèia, aby postupy
na poskytnutie alebo registráciu boli na rovnakej úrovni, akú urèuje Dohoda TRIPS, najmä èlánok 62.
Èlánok 5
Vymáhanie práv k duševnému vlastníctvu
Štáty – strany dohody zabezpeèia, že ustanovenia na
vymáhanie práv vo vnútroštátnych právnych predpisoch budú na rovnakej úrovni, ako urèuje Dohoda
TRIPS, najmä èlánky 41 až 61.
Èlánok 6
Technická spolupráca
Štáty – strany dohody sa dohodnú na vhodných
postupoch pre technickú pomoc a spoluprácu príslušných orgánov štátov - strán. Na ten úèel budú koordinova• svoje úsilie s príslušnými medzinárodnými orgánmi.

) V znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 9/1996 zo 16. a 17. októbra 1996.
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PRÍLOHA XII
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEKY 2 A 3 ÈLÁNKU 19
OPATRENIA ŠTÁTNEJ POMOCI
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PRÍLOHA XII
OPATRENIA ŠTÁTNEJ POMOCI
Štáty EZVO a Slovenská republika sa dohodli, že
použitie èlánku 19 sa bude riadi• nasledujúcimi kritériami:
(a) Ako štátnu pomoc možno klasifikova• iba také opatrenia, ktorých výsledkom je èistý prevod prostriedkov zo štátnych zdrojov príjemcovi prostredníctvom
priamych subvencií alebo ktorých výsledkom sú
neuskutoènené daòové výnosy na základe poskytnutých daòových ú¾av; pomoc poskytnutá v rámci
programov, ktoré úplne uhrádza príjemcovi, nie je
štátna pomoc v zmysle èlánku 19; pri hodnotení
pôsobenia štátnej pomoci sa má vzia• do úvahy
súhrnné pôsobenie všetkých druhov podporných
opatrení poskytnutých príjemcom.
(b) Nasledujúce opatrenia všeobecne nepatria do oblasti pôsobnosti èlánku 19:
(i)
úvery a pôžièky zo štátnych zdrojov alebo
agentúr, ak úroky a splátky istiny zodpovedajú aktuálnym trhovým podmienkam,
(ii) záruky poskytnuté štátom alebo štátnymi
agentúrami, ak poistenie kryje dlhodobé náklady programu,
(iii) kapitálové injekcie štátu alebo štátnych agentúr, ak možno rozumne predpoklada•, že miera návratnosti takých investícií bude aspoò
rovnajúca sa nákladom na štátne pôžièky,
(iv) daòové opatrenia vrátane príspevkov na sociálne poistenie, ktoré sú súèas•ou všeobecných vnútroštátnych noriem týkajúcich sa
zdanite¾ných príjmov, ktoré sú k dispozícii
všetkým podnikom a uplatòujú sa jednotne
v celej krajine.
(c) Nasledujúce opatrenia sú príkladmi druhov pomoci, ktorá je obyèajne v súlade s ustanoveniami èlánku 19:
(i)
podpora výskumu, vývoja a inovácií, ak je
jasne urèená na stimuláciu týchto èinností
a ak sú tieto èinnosti na úrovni predchádzajúcej hospodárskej sú•aže; úrovòou predchádzajúcej hospodárskej sú•aže sa rozumie tiež
aplikovaný výskum a vývoj až do vývoja prvého
prototypu vrátane; takú pomoc možno poskytova• až do výšky 50 % nákladov na projekt
alebo pomocou diferencovaných daòových sadzieb s rovnakým úèinkom; podpora základného výskumu môže by• rozsiahlejšia; èím je
projekt bližší trhovému využitiu, tým nižšia by
mala by• úroveò subvencií,
(ii) pomoc poskytovaná sektorom s problémom
nadmerných kapacít na úèel racionalizácie
štruktúry odvetvia zabezpeèením riadneho zníženia výroby a zamestnanosti; také opatrenia by
mali by• prísne obmedzené v dåžke trvania a mali by by• doprevádzané reštrukturalizaèným
programom; pri hodnotení problémov nadmerných kapacít treba vzia• do úvahy medzinárodnú situáciu ako celok, nie iba situáciu v dotknutej krajine,

(iii)

všeobecná podpora exportu, ako sú napríklad
národné týždne, podpora obchodov, priemyselné ve¾trhy, ak taká podpora nie je zameraná
na konkrétnu firmu,
(iv) podpora regionálneho rozvoja v rozsahu, ktorý
nenarúša podmienky korektnej hospodárskej
sú•aže; musí ma• za ciel poskytnú• odvetviam
v rozvojových regiónoch rovnaké hospodárske
podmienky, aké majú odvetvia v iných èastiach krajiny, a nezvyšova• kapacitu v sektoroch, ktoré už trpia problémami nadmernej
kapacity; definícia rozvojových regiónov vrátane oblastí postihnutých poklesom urèitého odvetvia je vo výhradnej kompetencii štátov –
strán dohody, ktoré možno požiada•, aby poskytli štatistické údaje, ktoré podrobne dokladujú dôvody na oznaèenie takých oblastí,
(v) pomoc vo forme všeobecných verejných služieb obchodu a priemyslu za podmienok, ktoré
nezvýhodòujú urèité sektory a podniky,
(vi) všeobecná podpora tvorby nových pracovných
príležitostí, ak tieto miesta nie sú v sektoroch,
ktoré už trpia nadmernou kapacitou,
(vii) pomoc životnému prostrediu pri dodržaní všeobecnej zásady, že zneèis•ovate¾ platí; investície
konkrétne urèené na zníženie zneèistenia možno podpori• až do výšky 25 percent alebo diferencovanými daòovými sadzbami s rovnakým
úèinkom; s oh¾adom na odlišnú úroveò právnych predpisov alebo noriem v ïalších krajinách a na ich možný dosah na obchod a hospodársku sú•až sa musí miera subvencií pre
konkrétne odvetvia neustále sledova•,
(viii) podpora malých a stredných podnikov, ak je
jej cie¾om vyrovna• nevýhody priamo súvisiace
s ve¾kos•ou dotknutej firmy, prièom tejto definícii zodpovedajú podniky zamestnávajúce
nie viac ako 100 osôb a majúce roèný obrat
menej ako 10 miliónov ECU.
(d) Nasledujúce opatrenia sú príkladmi druhov pomoci, ktorá obyèajne nie je v súlade s èlánkom 19:
(i)
pomoc vyrovnávajúca prevádzkové straty podnikov, buï priama, alebo prostredníctvom odpustenia platieb dlhujúcim štátnym orgánom,
(ii) kapitálové injekcie do firiem, ak majú rovnaký
úèinok ako pomoc vyrovnávajúca prevádzkové
straty,
(iii) podpora výroby v problémových sektoroch trpiacich štrukturálnou nadmernou kapacitou
alebo podnikom, ktoré majú •ažkosti, ak nie je
sprevádzaná programom reštrukturalizácie
alebo nie je prísne obmedzená dåžkou trvania,
(iv) pomoc poskytnutá konkrétnym firmám ako
záchranné opatrenie, ak nie je udelená iba na
ten úèel, aby sa získal èas na prípravu dlhodobých riešení, a na odvrátenie naliehavých
sociálnych problémov,
(v) opatrenia pomoci vrátane nepriamych daní,
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ktoré sa uplatòujú takým spôsobom, že zvýhodòujú domáci tovar oproti podobnému tovaru
vyrobenému v inom štáte – strane dohody,

(vi)
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formy podpory vývozu tovaru do iných štátov
– strán dohody uvedené v dodatku.

DODATOK
ILUSTRATÍVNY ZOZNAM FORIEM PODPORY VÝVOZU
TÝKAJÚCI SA PRÍLOHY XII (d) (vi)
(a) Systém zadržiavanie meny alebo iné podobné praktiky, ktoré zahàòajú zvýhodnenie vývozu alebo opätovného vývozu.
(b) Poskytovanie priamych subvencií vývozcom zo strany vlády.
(c) Odpustenie priamych daní alebo príspevkov na sociálne poistenie priemyselným alebo obchodným
spoloènostiam urèené v pomere k vývozu.
(d) Oslobodenie vyvážaného tovaru od poplatkov alebo
daní, iných ako poplatkov súvisiacich s dovozom,
alebo od nepriamych daní vyberaných v jednej alebo vo viacerých etapách pri rovnakom tovare, ak sa
predáva na vnútornú spotrebu, alebo úhrada súm
týkajúcich sa vyvážaného tovaru a presahujúcich
sumy skutoène vybraté v jednej alebo vo viacerých
etapách pri rovnakom tovare vo forme nepriamych

daní alebo poplatkov súvisiacich s dovozom alebo
v oboch formách.
(e) Úètovanie cien, ktoré sú nižšie ako svetové ceny,
v prípade, že vlády alebo vládne agentúry dodávajú
dovezené suroviny pre vyvážajúce podniky za iných
podmienok ako pre domáce podniky.
(f) Pri poskytovaní vládnych záruk za exportné úvery
úètovanie poistného v sadzbách, ktoré evidentne
nestaèí na pokrytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát inštitúcií pois•ujúcich úvery.
(g) Poskytnutie exportných úverov vládami (alebo
zvláštnymi inštitúciami riadenými vládami) za úrokových sadzieb, ktoré sú nižšie, ako ktoré musí
plati• za získanie takto použitých prostriedkov.
(h) Úhrada nákladov, ktoré musí vynaloži• vývozcovi
na získanie úveru, úplne alebo sèasti vládou.
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PRÍLOHA XIII
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 4 ÈLÁNKU 19
TRANSPARENTNOS• OPATRENÍ ŠTÁTNEJ POMOCI

Príloha k èiastke 116

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Strana 579

PRÍLOHA XIII1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 4 ÈLÁNKU 19
TRANSPARENTNOS• OPATRENÍ ŠTÁTNEJ POMOCI
Opatrenia týkajúce sa transparentnosti, stanovené v èlánku 19 ods. 4 dohody musia zahàòa• okrem iného
– roèné správy o celkovom množstve a rozdelení pomoci,
– oznámenia o nových programoch pomoci, pokia¾ možno pred zaèiatkom ich vykonávania a najneskôr 60 dní
od dátumu zaèatia vykonávania, a
– povinnos• poskytnú• na požiadanie informácie o existujúcich programoch pomoci a konkrétnych jednotlivých
prípadoch.
Spoloèný výbor prijme do jedného roka od nadobudnutia platnosti dohody nevyhnutné pravidlá na vykonávanie
opatrení týkajúcich sa transparentnosti.

1

) Podrobné pravidlá na vykonávanie èlánku 19(4) boli zavedené Rozhodnutím Spoloèného výboru è. 7/1994 zo 17. marca 1994. Tieto pravidlá
sú pripojené k tejto prílohe.
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PRAVIDLÁ NA VYKONÁVANIE ÈLÁNKU 19(4)
DOHODY MEDZI ŠTÁTMI EZVO A SLOVENSKOU REPUBLIKOU
I. ROÈNÉ SPRÁVY
1. Štáty EZVO a Slovenská republika si budú každoroène vzájomne poskytova• úplné údaje o minulých
opatreniach štátnej pomoci. Štáty EZVO môžu tieto informácie poskytova• spoloène.
2. Správy týkajúce sa pomoci ústrednej vlády a regionálnych vlád musia obsahova• informácie o pomoci rozdelené
pod¾a hlavných kategórií a doplnené údajmi o hlavných programoch pomoci a formách pomoci použitých
v každej takej kategórii.
3. Správa musí by• predložená druhej strane do jedného roka od dotknutého fiškálneho roka. Prvé správy sa
budú týka• fiškálneho roka 1993.
4. Výpoèet èistých nákladov na opatrenia pomoci sa musí vykonáva• v súlade s metodikou opísanou v Dodatku 1.
5. Ak sú niektoré opatrenia výsledkom právnych alebo správnych predpisov prijatých v skoršej etape, je dátumom
prijatia pomoci dátum, keï pomoc príslušný podnik prijal, nie dátum, keï bola pomoc rozpoètovaná alebo
prevedená do fondov sprostredkujúcej agentúry.
II. POSTUP PRI OZNAMOVANÍ NOVÝCH PROGRAMOV POMOCI
6. So zrete¾om na plánované opatrenia podpory poskytujú štáty – strany dohody údaje o navrhovaných programoch pomoci alebo podstatných zmenách terajších programov pomoci èo najskôr a v každom prípade
najneskôr do 60 dní od dátumu vykonávania dotknutých opatrení na úèely zaistenia èo najväèšej transparentnosti.
7. Komplexné oznamovanie nových opatrení pomoci sa zaène od 1. júla 1994 a bude sa vykonáva• v angliètine
s využitím formulára, ktorého štruktúra je uvedená v Dodatku 2.
8. Toto oznámenie sa zasiela sekretariátu EZVO, ktorý ho postúpi slovenskej vláde v prípade oznámenia štátu
EZVO, a všetkým štátom EZVO v prípade oznámenia vykonaného Slovenskou republikou.
9. Každý štát EZVO má právo vyžiada• si ïalšie informácie o opatreniach navrhovaných Slovenskou republikou,
ako aj vyslovi• k nim pripomienky. Slovenská republika má rovnaké právo voèi opatreniam navrhovaným
niektorým štátom EZVO. Také žiadosti o informácie a pripomienky i odpovede na ne sa zasielajú sekretariátu
EZVO, ktorý ich postúpi dotknutému štátu – strane a kópie dokumentov postúpi ostatným štátom – stranám
na informáciu. Žiados• o informácie alebo vyslovené pripomienky k navrhovanému programu pomoci nebránia
zaèatiu konzultácií alebo iným krokom v postupe pod¾a èlánku 25 dohody.
III. ŽIADOSTI O INFORMÁCIE
10. Okrem práva vyžiada• si ïalšie informácie o oznámenom programe pomoci majú štáty EZVO povinnos•
poskytnú• na žiados• Slovenskej republiky informácie o ostatných programoch pomoci a jednotlivých prípadoch. Slovenská republika má rovnakú povinnos• voèi štátom EZVO. Pre tieto žiadosti platí postup stanovený
v odseku 9.
IV. OSTATNÉ USTANOVENIA
11. Spoloèný výbor preskúma tieto postupy pred koncom roka 1996 s oh¾adom na relevantný vývoj a skúsenosti
s fungovaním tohto systému.
VÝPOÈET ÈISTÝCH NÁKLADOV NA OPATRENIA POMOCI
Èisté náklady grantov sú sumy skutoène vyplatené v urèitom roku. Ak sa niektoré skôr poskytnuté granty znovu
menia a sú èiastoène alebo úplne vrátené, príslušná suma sa odpoèíta.
Èisté náklady pôžièiek sa vypoèítajú pod¾a (pripísaných) úrokov z nesplatených pôžièiek v priebehu roka. Ako
úroková miera sa použije priemerná cena nových vládnych pôžièiek v danom roku, nie úroková miera za roky, keï
ešte pôžièky existovali. Odpoèíta sa suma úrokov prijatých verejnými orgánmi. Prípadné zníženie ceny pôžièiek
(odpisy) sa pripoèíta k èistým nákladom.
Èisté náklady záruk sa rovnajú nákladom na poskytnuté záruky v priebehu jednotlivého roka mínus prijaté
poplatky v tom roku a mínus sumy získané spä•.
Èisté kapitálové náklady sú rozdielom medzi cenou vládnych pôžièiek a prípadných dividend a/alebo prijatých
splátok. Zníženie hodnoty akciového kapitálu (napr. odpisy) sa pripoèíta ako náklad.
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FORMULÁR NA OZNAMOVANIE ŠTÁTNEJ POMOCI
PRE PLÁNOVANÉ OPATRENIA POMOCI
1. Krajina.
2. Názov programu/opatrenia pomoci.
3. Úroveò vlády zodpovednej za program/opatrenie pomoci:
– ústredná vláda,
– regionálna vláda,
– miestny orgán alebo
– ostatné.
4. Ministerstvo alebo ïalší správny subjekt, ktorý má štatutárnu zodpovednos• za program/opatrenie pomoci
a jeho realizáciu.
5. Právny základ:
– napríklad zákon, ministerské opatrenie atï. s názvom a odkazmi.
6. Uveïte, èi ide o nový program alebo o zmenu existujúceho programu:
– ak nový program nahrádza existujúci program, uveïte ktorý.
7. V
–
–
–

prípade zmeny existujúceho programu uveïte:
názov programu,
dátum predchádzajúceho oznámenia,
ktoré pravidlá a podmienky sa menia a preèo.

8. Cie¾(e) programu/opatrenia pomoci:
Vyberte pokia¾ možno jednu z kategórií; uveïte prípadne sekundárne ciele.
Horizontálne:
– malé a stredné podniky,
– výskum a vývoj,
– životné prostredie,
– úspory energie,
– záchrana a reštrukturalizácia,
– zamestnanos• atï.
Regionálne:
– ktoré regióny, oblasti sú spôsobilé?
Sektorálne:
– ktoré sektory [3 èísla NACE alebo ekvivalentná vnútroštátna nomenklatúra (špecifikujte)1)] sú spôsobilé?
9. Forma(y) pomoci:
– grant,
– mäkký úver (vrátane podrobností o preferenènej úrokovej miere a spôsobe zaistenia úveru),
– subvencie k úrokom,
– daòové ú¾avy (napr. odložené platby daní, znížené daòové sadzby, daòové oslobodenie príjmov, znížené príspevky
na sociálne poistenie atï.),
– kapitálová úèas•,
– záruka (vrátane podrobností o spôsobe zaistenia a prípadných poplatkoch vyberaných za záruku),
– pomoc viazaná na zmluvu o výskume a vývoji uzatvorenú s priemyselnými firmami (špecifikujte),
– ostatné (špecifikujte).
Uveïte, prosím, pre každú formu pomoci:
– presný opis pravidiel a podmienok vykonávania (najmä jeho intenzitu) a
– jeho daòovú úpravu.
10. Uveïte spôsobilé druhy nákladov, pod¾a ktorých sa pomoc vypoèítava pri jednotlivých formách pomoci (napr.
pôda, budovy, stroje a zariadenia, personál, školenie, poplatky konzultantom atï.).
11. Uveïte ostatné obmedzenia pomoci alebo kritériá pre každú formu pomoci:
– uveïte prípadné limity (poèet zamestnancov, obrat, bilanèná suma, iné) pre príjemcov pomoci alebo iné pozitívne
podmienky, pod¾a ktorých sa príjemcovia urèujú,
– uveïte, èi sa pomoc poskytuje automaticky, len èo sú splnené urèité objektívne kritériá, alebo èi orgány
poskytujúce pomoc majú urèitú vo¾nos• v rozhodovaní.
1

) NACE je Ústredná odvetvová klasifikácia ekonomických èinností (Central Industrial Classification of Economic Activities) v Európskych
spoloèenstvách; pozri nariadenie Rady (EHS) è. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických èinností v Európskom
spoloèenstve, Úr. vest. è. L 293/1, v znení nariadenia Komisie (EHS) è. 761/93 z 24. marca 1993, Úr. vest. è. L 83/1.
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12. Režim splátok a pokút:
– režim splátok, ak existuje, v prípade úspešných projektov,
– režim pokút, ak existuje, v prípade, že sa v projektoch nedodržia podmienky, za ktorých bola pomoc
poskytnutá.
13. Kumulácia pomoci:
– v prípade, že existuje viac než jedna forma pomoci, uveïte, do akej miery môže príjemca kombinova• viac foriem
pomoci,
– uveïte, do akej miery môže by• dotknutá pomoc kombinovaná s inými platnými programami pomoci.
14. Dåžka trvania programu/opatrenia pomoci:
– dátum, keï program/opatrenie pomoci nadobudlo platnos•, a dátum, do ktorého zostáva v platnosti,
– èi bol existujúci program predåžený a na ako dlho.
15. Rozpoèet/výdavky:
Uveïte údaje o rozpoète/výdavkoch v národnej mene:
– celkový rozpoèet poèas trvania programu/opatrenia pomoci,
– keï sa má existujúci program pomoci zmeni•, uveïte výdavky za posledné tri roky v podobe vykonaných
záväzkov (vrátane odhadovaných strát príjmov pri daòových výdadavkoch),
– roèné rozdelenie rozpoètu.
16. Pri programoch, ktoré nemajú špecifický sektorálny alebo regionálny cie¾, špecifikujte prípadnú sektorálnu
alebo regionálnu koncentráciu pomoci, ktorá môže vzniknú•.
17. Odhad poètu príjemcov.
18. Navrhované informaèné/kontrolné opatrenia na uistenie, že sa v podporovaných projektoch dodržia povinné
ciele.
19. Úplné zdôvodnenie kompatibility programu/opatrenia pomoci podporené nevyhnutnými štatistickými údajmi.
20. Ostatné relevantné údaje (napr. odhadovaný poèet vytvorených a udržaných pracovných miest).
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PROTOKOL E
TÝKAJÚCI SA POSTUPU, KTORÝ MÔŽE UPLATNI• LICHTENŠTAJNSKO A ŠVAJÈIARSKO
NA DOVOZ URÈITÝCH VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH
SYSTÉMU VYTVÁRANIA POVINNÝCH REZERV
Lichtenštajnsko a Švajèiarsko môžu v èase závažných nedostatkov v zásobovaní zaradi• do systému
povinných rezerv výrobky, ktoré sú nevyhnutné na
prežitie obyvate¾stva a v prípade Švajèiarska pre armádu, ktorých výroba je v Lichtenštajnsku a vo Švajèiarsku nedostatoèná alebo neexistuje a ktorých vlastnosti a povaha umožòujú vytváranie rezerv.

Lichtenštajnsko a Švajèiarsko uplatnia tento systém
spôsobom, ktorý nediskriminuje, priamo alebo nepriamo, výrobky dovážané z ostatných štátov – strán dohody oproti podobným alebo zamenite¾ným národným
výrobkom.
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PRÍLOHA XIV1)
VZ•AHUJÚCA SA NA ODSEK 2 C) ÈLÁNKU 33
OBCHODNÉ VZ•AHY, KTORÉ UPRAVUJÚ INÉ DOHODY

1

) Príloha XIV v znení Rozhodnutia Spoloèného výboru è. 5/1993 z 23. a 24. apríla 1993 bola vypustená, pretože Fínsko prestalo by• stranou
dohody.
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ROZHODNUTIE È.1/1993
SPOLOÈNÉHO VÝBORU
DOHODY O VO¼NOM OBCHODE MEDZI
EURÓPSKYM ZDRUŽENÍM VO¼NÉHO OBCHODU
A
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
(schválené na prvom zasadnutí 23. a 24. apríla 1993)
PROCEDURÁLNE PRAVIDLÁ
SPOLOÈNÉHO VÝBORU EZVO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SPOLOÈNÝ VÝBOR,

Èlánok 6

majúc na zreteli èlánok 28 ods. 4 Dohody o vo¾nom
obchode medzi Európským združením vo¾ného obchodu
a Slovenskou republikou, prijíma tieto procedurálne
pravidlá:
Èlánok 1
Zasadnutia Spoloèného výboru zvoláva generálny tajomník EZVO po konzultáciách so štátmi – stranami
dohody.
Èlánok 2

Generálny tajomník EZVO alebo jeho zástupca sa môžu
zúèastni• na všetkých zasadnutiach Spoloèného výboru.
Èlánok 7
Zasadnutiam Spoloèného výboru predsedá striedavo
zástupca štátu EZVO a zástupca Slovenskej republiky.
Èlánok 8
Pracovným jazykom Spoloèného výboru je angliètina.
Èlánok 9

Predbežný program každého zasadnutia pripravuje
generálny tajomník EZVO po konzultácii so štátmi –
stranami dohody a zašle im ho spravidla 14 dní pred
zasadnutím. Ktorýko¾vek štát – strana dohody môže
navrhnú•, aby akýko¾vek bod týkajúci sa dohody bol
zahrnutý do programu zasadnutia Spoloèného výboru.
Èlánok 3
Zasadnutia Spoloèného výboru sa budú zvyèajne kona•
v Ženeve.
Èlánok 4
Zasadnutia sú neverejné, ak Spoloèný výbor nerozhodne inak.
Èlánok 5
Signatárske štáty dohody alebo štáty pristupujúce
k nej, ktoré ešte neuložili svoje dokumenty o ratifikácii,
schválení alebo pristúpení alebo v ktorých dohoda nenadobudla platnos•, sa môžu zúèastni• na všetkých zasadnutiach Spoloèného výboru ako pozorovatelia bez práva
úèasti na rozhodnutiach.

Súhrnný záznam z rokovania a prijatých rozhodnutí
bude vyhotovený písomne a predložený všetkým zástupcom na schválenie; najneskôr štyri týždne po zasadnutí
bude schválený. Rozhodnutia Spoloèného výboru budú
oznaèené èíslom a názvom týkajúcim sa predmetnej záležitosti.
Èlánok 10
Ak je záležitos• súrna a zasadnutie sa nemôže uskutoèni•, rozhodnutia Spoloèného výboru môžu by• prijaté písomným postupom, ak s tým súhlasia štáty – strany dohody. V týchto prípadoch generálny tajomník EZVO
predloží štátom – stranám dohody návrh rozhodnutí.
Èlánok 11
Sekretariát EZVO poskytne sekretárske služby Spoloènému výboru, podvýborom a pracovným skupinám.
Èlánok 12
Notifikácie Spoloènému výboru v súlade s ustanoveniami dohody budú vykonávané prostredníctvom sekretariátu EZVO.
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ROZHODNUTIE È. 2/1993
SPOLOÈNÉHO VÝBORU
DOHODY O VO¼NOM OBCHODE MEDZI
EURÓPSKYM ZDRUŽENÍM VO¼NÉHO OBCHODU
A
SLOVENSKOU REPUBLIKOU

(schválené na prvom zasadnutí 23. a 24. apríla 1993)

ZALOŽENIE PODVÝBORU PRE COLNÉ OTÁZKY A PÔVOD TOVARU

SPOLOÈNÝ VÝBOR,
majúc na zreteli èlánok 28 ods. 5 dohody,
rozhodol:
1. Týmto sa zakladá Podvýbor pre colné otázky a pôvod tovaru.
2. Úlohou podvýboru je výmena informácií, preh¾ad
vývoja a pomoc Spoloènému výboru v týchto oblastiach:
a) pravidlá pôvodu a metódy administratívnej spolupráce upravené v Protokole B dohody,
b) ostatné colné otázky definované v èlánku 3 ods.
2 dohody,
c) ostatné colné otázky uložené Spoloèným výborom.
Podvýbor môže vydáva• odporúèania Spoloènému
výboru k otázkam, ktoré sa týkajú jeho úloh.

3. Podvýbor predkladá správy Spoloènému výboru.
4. Každý štát – strana dohody môže by• zastúpená
v podvýbore.
5. Zasadnutiam podvýboru predsedá zástupca štátu
EZVO alebo zástupca Slovenskej republiky poèas
odsúhlaseného obdobia.
6. Podvýbor zasadá tak èasto, ako je potrebné. Zvoláva
ho Spoloèný výbor, predseda podvýboru na základe
vlastnej iniciatívy alebo na základe požiadavky jednej zo strán dohody.
7. Predbežný program každého zasadnutia pripravuje
sekretariát EZVO v spolupráci s predsedom a zasiela ho èlenom spravidla 14 dní pred jeho zasadnutím.
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ROZHODNUTIE è. 1/2002
SPOLOÈNÉHO VÝBORU DOHODY O VO¼NOM OBCHODE
MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKYM ZDRUŽENÍM VO¼NÉHO OBCHODU
(prijaté písomnou procedúrou 6. marca 2002)
ZMENA PROTOKOLU B

Spoloèný výbor,
majúc na mysli Protokol B k Dohode o vo¾nom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym
združením vo¾ného obchodu podpísanej 20. marca
1992, ïalej len „táto dohoda“, týkajúci sa definície
pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej
spolupráce, pozmenený Rozhodnutiami è. 4/1996,
è. 1 a è. 2/1999 a è. 2/2000 Spoloèného výboru Dohody o vo¾nom obchode medzi Slovenskou republikou
a EZVO,
využívajúc zmenu Harmonizovaného systému pre
rok 2002 na formálnu úpravu a zosúladenie protokolov o pôvode v paneurópskej oblasti,

berúc do úvahy, že experti pre pôvod tovaru všetkých
èlenov paneurópskeho systému schválili zmeny z technického h¾adiska,
majúc na mysli èlánok 32 dohody umožòujúci Spoloènému výboru meni• Protokol B dohody,
rozhodol takto:
1. Protokol B sa nahradí textom priloženým v prílohe
k tomuto rozhodnutiu.
2. Toto rozhodnutie nadobúda úèinnos• 1. júla
2002.
3. Generálny tajomník Európskeho združenia vo¾ného obchodu uloží text tohto rozhodnutia u depozitára.
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PROTOKOL B1)
týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
O B S A H:
HLAVA I
Èlánok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1

Definície

HLAVA II

DEFINÍCIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Èlánok

2

Všeobecné požiadavky

Èlánok

3

Kumulácia v èlenskom štáte EZVO

Èlánok

4

Kumulácia v Slovenskej republike

Èlánok

5

Úplne získané výrobky

Èlánok

6

Dostatoène opracované alebo spracované výrobky

Èlánok

7

Nedostatoèné opracovanie alebo spracovanie

Èlánok

8

Urèujúca jednotka

Èlánok

9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Èlánok 10

Súpravy

Èlánok 11

Neutrálne prvky

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Èlánok 12

Územný princíp

Èlánok 13

Priama doprava

Èlánok 14

Výstavy

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Èlánok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Èlánok 16

Všeobecné požiadavky

Èlánok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedèenia EUR. 1

Èlánok 18

Sprievodné osvedèenie EUR. 1 vystavené dodatoène

Èlánok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedèenia EUR. 1

Èlánok 20

Vydanie sprievodného osvedèenia EUR. 1 na základe skôr vydaného
alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Èlánok 20a

Úètovné delenie

Èlánok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

Èlánok 22

Schválený vývozca

Èlánok 23

Platnos• dôkazu o pôvode

Èlánok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Èlánok 25

Dovoz po èastiach

Èlánok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

Èlánok 27

Podporné dokumenty

1

) Protokol B s prílohami pozmenený Rozhodnutiami Spoloèného výboru è. 4/1996 z 16. a 17. októbra 1996, è. 1/1999 zo 7. januára 1999,
è. 2/1999 z 22. decembra 1999, è. 2/2000 zo 14. decembra 2000 a è. 1/2002 zo 6. marca 2002.
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Èlánok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentov

Èlánok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

Èlánok 30

Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Èlánok 31

Vzájomná spolupráca

Èlánok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

Èlánok 33

Riešenie sporov

Èlánok 34

Sankcie

Èlánok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

HLAVA VII

ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA

Èlánok 36

Podvýbor pre colné záležitosti a záležitosti pôvodu
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Zoznam príloh
Príloha I

Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Príloha II

Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré treba vykona• na nepôvodných
materiáloch, aby vyrobený výrobok získal štatút pôvodného

Príloha III

Sprievodné osvedèenie EUR. 1 a žiados• o vydanie sprievodného osvedèenia EUR. 1

Príloha IV

Text vyhlásenia na faktúre

Spoloèné vyhlásenie
Spoloèné vyhlásenie týkajúce sa revízie zmien pravidiel pôvodu v dôsledku zmien Harmonizovaného systému
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HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1
Definície
Na úèely tohto protokolu pojem
a) „výroba“ znamená akéko¾vek opracovanie alebo
spracovanie vrátane zmontovania alebo špeciálnych pracovných postupov;
b) „materiál“ znamená akéko¾vek prímesi, suroviny,
súèasti, èasti a pod., ktoré sa používajú na výrobu
výrobku;
c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok,
i keï s úmyslom neskoršieho použitia v inej výrobnej operácii;
d) „tovar“ znamená oboje – materiály i výrobky;
e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota urèená pod¾a Dohody o vykonávaní Èlánku VII Všeobecnej
dohody o clách a obchode z r. 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote);
f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v èlenskom štáte EZVO alebo na Slovensku, v ktorého podniku sa uskutoèòuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu,
že táto cena zahàòa hodnotu všetkých použitých
materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré
sa vracajú alebo sa môžu vraca•, ak sa získaný
výrobok vyváža;
g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov
v èase dovozu, alebo ak nie je táto hodnota známa
a nemožno ju zisti•, prvú zistite¾nú cenu zaplatenú
za tieto materiály v èlenskom štáte EZVO alebo na
Slovensku;
h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu
týchto materiálov urèenú pod¾a písmena g), uplatòovanú mutatis mutandis;
i) „hodnotou pridanou“ sa rozumie cena zo závodu
znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách uvedených
v èlánkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je
známa alebo sa nedá zisti•, znížená o prvú zistite¾nú cenu zaplatenú za materiály v èlenskom štáte
EZVO alebo v Slovenskej republike;
j) „kapitoly“ a „položky“ znamenajú kapitoly a položky
(štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre
Harmonizovaného systému opisu a èíselného oznaèovania tovaru ïalej nazývaného „Harmonizovaný
systém“ alebo „HS“;
k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušnej položky;
l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré sú súèasne
zasielané tým istým vývozcom tomu istému príjemcovi alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi,
kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú kryté jedinou faktúrou;
m) „územie“ zahàòa teritoriálne vody;
1
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n) EUR znamená „euro“ jednotnú menu Európskej
menovej únie.
HLAVA II
DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“
Èlánok 2
Všeobecné požiadavky
1. Na úèely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné
výrobky v èlenskom štáte EZVO pokladajú
a) výrobky úplne získané v èlenskom štáte EZVO
v zmysle èlánku 5;
b) výrobky získané v èlenskom štáte EZVO obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za
predpokladu, že takéto materiály boli podrobené
dostatoènému opracovaniu alebo spracovaniu
v èlenskom štáte EZVO v zmysle èlánku 6;
c) tovar pôvodný v Európskom hospodárskom priestore (EHP) pod¾a protokolu 4 Dohody o Európskom
hospodárskom priestore.
2. Na úèely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné
výrobky v Slovenskej republike pokladajú
a) výrobky úplne získané v Slovenskej republike
v zmysle èlánku 5;
b) výrobky získané v Slovenskej republike obsahujúce
materiály, ktoré tam neboli úplne získané za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatoènému opracovaniu alebo spracovaniu v Slovenskej republike v zmysle èlánku 6.
Èlánok 3
Kumulácia v èlenskom štáte EZVO
1. Výrobky sa považujú za pôvodné v èlenskom štáte
EZVO, ak tam boli získané, obsahujúce materiály pôvodné v Slovenskej republike, na Islande, v Nórsku,
Švajèiarsku (vrátane Lichtenštajnska,1) Maïarsku,
Po¾sku, Èeskej republike, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Turecku alebo
v Európskom spoloèenstve v súlade s ustanoveniami
protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohôd medzi èlenskými krajinami EZVO a buï Európskym spoloèenstvom, alebo každou z týchto krajín, za
predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v èlenskom štáte EZVO presahuje operácie uvedené v èlánku 7. Nie je nutné, aby tieto materiály boli
podrobené dostatoènému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia èlánku 2 odseku 1 tým nie sú dotknuté.
2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané
v èlenskom štáte EZVO nepresahuje operácie uvedené
v èlánku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný
v èlenskom štáte EZVO, len ak hodnota tam pridaná
je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných
buï v Európskom spoloèenstve, alebo v jednej z krajín
uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Európskom spoloèen-

) Lichtenštajnské kniežatstvo pod¾a zmluvy z 23. marca 1923 vytvára colnú úniu so Švajèiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992.
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stve alebo v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v príslušnom èlenskom štáte EZVO
predstavujú najvyššiu hodnotu.
3. Výrobky pôvodné v Európskom spoloèenstve alebo v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli
podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu
v príslušnom èlenskom štáte EZVO, zachovajú si pôvod, ak sa vyvezú do Európskeho spoloèenstva alebo
do jednej z týchto krajín.
4. Kumulácia uvedená v tomto èlánku sa smie
uplatni• len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických
s pravidlami v tomto protokole.
Èlánok 4
Kumulácia v Slovenskej republike
1. Výrobky sa považujú za pôvodné v Slovenskej republike, ak tam boli získané, obsahujúce materiály
pôvodné na Islande, v Nórsku, Švajèiarsku (vrátane
Lichtenštajnska),1) Slovenskej republike, Maïarsku,
Po¾sku, Èeskej republike, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Turecku alebo
v Európskom spoloèenstve v súlade s ustanoveniami
protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohôd medzi Slovenskou republikou a buï Európskym
spoloèenstvom, alebo každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané
v Slovenskej republike presahuje operácie uvedené
v èlánku 7. Nie je nevyhnutné, aby tieto materiály boli
podrobené dostatoènému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia èlánku 2 odseku 2 tým nie sú dotknuté.
2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané
v Slovenskej republike nepresahuje operácie uvedené
v èlánku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný
v Slovenskej republike, len ak hodnota tam pridaná je
vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných
buï v Európskom spoloèenstve, alebo v jednej z krajín
uvedených v odseku 1. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v Európskom spoloèenstve alebo v tej krajine, ktorej pôvodné materiály použité vo výrobe v Slovenskej republike predstavujú
najvyššiu hodnotu.
3. Výrobky pôvodné v Európskom spoloèenstve alebo v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré neboli
podrobené žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu
v Slovenskej republike, si zachovajú pôvod, ak sa vyvezú do Európskeho spoloèenstva alebo do jednej
z týchto krajín.
4. Kumulácia uvedená v tomto èlánku sa smie
uplatni• len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických
s pravidlami v tomto protokole.
1
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Èlánok 5
Úplne získané výrobky
1. Za úplne získané v èlenských štátoch EZVO alebo
v Slovenskej republike sa považujú tieto výrobky:
a) nerastné produkty •ažené z ich pôdy alebo z dna
morí alebo oceánov;
b) rastlinné produkty v nich zbierané;
c) živé zvieratá v nich narodené a chované;
d) výrobky zo živých zvierat v nich chovaných;
e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nich
uskutoèòovaným;
f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora mimo teritoriálnych vôd zmluvnej
strany získané jej plavidlami;
g) výrobky zhotovené na ich rybárskych spracovate¾ských lodiach výhradne z produktov uvedených
v písmene f);
h) použité predmety v nich zozbierané, ktoré možno
využi• iba na získanie surovín, vrátane použitých
pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako
odpad;
i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií
v nich uskutoèòovaných;
j) produkty vy•ažené z morského dna alebo z podložia
mimo ich teritoriálnych vôd za predpokladu, že má
výhradné právo ich využíva•;
k) tovar v nich vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).
2. Pojmy „ich plavidlá“ a „ich rybárske spracovate¾ské lode“ uvedené v odseku 1 písmenách f) a g) sa dajú
aplikova• iba na lode,
a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike;
b) ktoré plávajú pod vlajkou èlenského štátu EZVO
alebo Slovenskej republiky;
c) ktorých najmenej 50 percent vlastnia štátni príslušníci èlenského štátu EZVO alebo Slovenskej
republiky, alebo spoloènos• s ústredím v jednom
z týchto štátov, ktorých riadite¾ alebo riaditelia,
predseda správnej rady alebo dozornej rady a väèšina èlenov týchto rád sú štátni príslušníci èlenského štátu EZVO alebo Slovenskej republiky, a navyše v prípade akciovej spoloènosti alebo spoloènosti
s ruèením obmedzeným aspoò polovica kapitálu
patrí týmto štátom, verejným inštitúciám alebo
štátnym príslušníkom týchto štátov;
d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci
èlenských štátov EZVO alebo Slovenskej republiky a
e) ktorých aspoò 75 percent posádky tvoria štátni
príslušníci èlenských štátov EZVO alebo Slovenskej
republiky.
Èlánok 6
Dostatoène opracované alebo spracované výrobky
1. Na úèely vykonávania èlánku 2 sa výrobky, ktoré
neboli úplne získané, považujú za dostatoène opraco-

) Lichtenštajnské kniežatstvo pod¾a zmluvy z 23. marca 1923 vytvára colnú úniu so Švajèiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992.
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vané alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname prílohy II.
Tieto podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na
ktoré sa vz•ahuje dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí by• uskutoènené na nepôvodných
materiáloch použitých pri výrobe a uplatòuje sa iba vo
vz•ahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je
pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý
získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených
v Prílohe II, potom sa naò nevz•ahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri
jeho výrobe sa neberú do úvahy.
2. Napriek ustanoveniam odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa pod¾a podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použi• na výrobu výrobku, môžu sa použi• za predpokladu, že
a) ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny
výrobku zo závodu,
b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty
nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II nie
je prekroèené uplatnením tohto odseku.
Tento odsek sa nevz•ahuje na výrobky zaradené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.
3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia pod¾a ustanovení èlánku 7.
Èlánok 7
Nedostatoèné opracovanie alebo spracovanie
1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatoèné na priznanie
štatútu pôvodu výrobkov bez oh¾adu na splnenie alebo
nesplnenie požiadaviek uvedených v èlánku 6:
a) operácie, ktoré zabezpeèujú zachovanie dobrého
stavu výrobkov poèas prepravy a skladovania,
b) delenie a zostavovanie zásielok,
c) pranie, èistenie; odstraòovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,
d) žehlenie alebo mang¾ovanie textilu,
e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,
f) lúpanie, èiastoèné alebo úplné bielenie, leštenie
a glazúrovanie obilnín a ryže,
g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,
h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,
i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,
j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie,
združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),
k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek,
demižónov, vriec, debien, škatú¾, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace
operácie,
l) pripájanie alebo odtlaèenie znaèiek, štítkov, loga
a iných rozlišovacích oznaèení na výrobky alebo ich
obaly,
m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,
n) jednoduché skladanie èastí predmetov s cie¾om vytvori• kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku
na èasti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),
p) porážka zvierat.
2. Všetky operácie uskutoènené na danom výrobku
v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike
sa posudzujú spoloène pri rozhodovaní, èi sa opracovanie alebo spracovanie na òom uskutoènené považuje
za nedostatoèné v zmysle odseku 1.
Èlánok 8
Urèujúca jednotka
1. Urèujúcou jednotkou, ktorú treba vzia• do úvahy
na úèely tohto protokolu, sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na urèenie zatriedenia pod¾a Harmonizovaného systému.
Z toho vyplýva, že
a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy
predmetov zaradený pod¾a pravidiel Harmonizovaného systému do jednej položky, celok tvorí urèujúcu jednotku,
b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakej položky Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto
protokolu posúdi• každý výrobok jednotlivo.
2. Ak je pod¾a všeobecného pravidla 5 na interpretáciu Harmonizovaného systému spolu s výrobkom zaradený aj obal, zahrnutý je ako jeden celok s výrobkom
do rovnakej položky aj na úèely urèenia pôvodu.
Èlánok 9
Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie
Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané
so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom,
ktoré sú súèas•ou bežného vybavenia a sú zahrnuté
do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, pokladajú
sa za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom
alebo vozidlom.
Èlánok 10
Súpravy
Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému sa
považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich èasti.
Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, celok sa považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent
ceny súpravy zo závodu.
Èlánok 11
Neutrálne prvky
Na úèely urèenia, èi je výrobok pôvodný, nie je nutné
urèova• pôvod týchto prvkov, ktoré sa môžu použi• na
jeho výrobu:
a) elektrická energia a palivo;
b) zariadenia a vybavenie;
c) stroje a nástroje;
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d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú by• súèas•ou
koneèného zloženia výrobku.
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robky, ktoré nespåòajú podmienky uvedené v zozname
v Prílohe II alebo ktoré sa môžu považova• za dostatoène opracované alebo spracované len uplatnením všeobecnej tolerancie uvedenej v èlánku 6 odseku 2.

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

Èlánok 12

8. Akéko¾vek opracovanie alebo spracovanie pod¾a
ustanovení tohto èlánku vykonané mimo èlenského
štátu EZVO alebo Slovenskej republiky sa vykoná
v režime pasívneho zuš¾ach•ovacieho styku alebo pod¾a obdobného postupu.

Územný princíp
1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia by• v zmluvnom štáte EZVO alebo
v Slovenskej republike splnené po celý èas bez prerušenia s výnimkou ustanovení èlánku 2 odseku 1 písmena c), èlánkov 3 a 4 a odseku 3 tohto èlánku.
2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z èlenského štátu
EZVO alebo zo Slovenskej republiky do inej krajiny
vracia spä•, musí sa považova• s výnimkou ustanovení
èlánkov 3 a 4 za nepôvodný, ak nie je možné uspokojivo preukáza• colným orgánom, že
a) tovar, ktorý sa vracia spä•, je totožný s vyvezeným a
b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.
3. Získanie štatútu pôvodu pod¾a podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo
spracovaním vykonaným mimo èlenského štátu EZVO
alebo Slovenskej republiky na materiáloch vyvezených
z èlenského štátu EZVO alebo zo Slovenskej republiky
a následne tam spä• dovezených za predpokladu, že
a) tieto materiály sú úplne získané v èlenskom štáte
EZVO alebo v Slovenskej republike alebo boli podrobené opracovaniu a spracovaniu nad rámec
operácií uvedených v èlánku 7 predtým, ako boli
vyvezené, a
b) je možné uspokojivo preukáza• colným orgánom, že
i) spä• dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a
ii) celková pridaná hodnota získaná mimo èlenského
štátu EZVO alebo Slovenskej republiky uplatnením ustanovení tohto èlánku nepresahuje 10 percent ceny koneèného výrobku zo závodu, pre
ktorý sa štatút pôvodu požaduje.
4. Na úèely odseku 3 sa podmienky na získanie
štatútu pôvodu pod¾a hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo èlenského štátu
EZVO alebo Slovenskej republiky. Ak však pravidlo
v Prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých
použitých nepôvodných materiálov pri urèení štatútu
pôvodu koneèného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušného
štátu spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou
mimo èlenského štátu EZVO alebo Slovenskej republiky pod¾a ustanovení tohto èlánku nesmie presiahnu•
uvedené percento.
5. Na úèely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa
„celkovou pridanou hodnotou“ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo èlenského štátu EZVO alebo Slovenskej republiky vrátane hodnoty tam použitých materiálov.
6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatnia na vý-

Èlánok 13
Priama doprava
1. Preferenèné zaobchádzanie ustanovené dohodou
sa týka iba výrobkov spåòajúcich požiadavky tohto
protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi zmluvnými stranami alebo cez územie iných krajín uvedených v èlánkoch 3 a 4 alebo Európskeho spoloèenstva.
Výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku sa však môžu,
ak nastane taká situácia, prepravova• cez iné územia
vrátane preloženia alebo doèasného uskladnenia na
takom území, ak sú pod doh¾adom colných orgánov
v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak sa s nimi
neuskutoèòujú iné operácie ako vykladanie, opätovné
nakladanie alebo akéko¾vek operácie urèené na ich
uchovanie v dobrom stave.
Pôvodné výrobky sa môžu dopravova• potrubím cez
územie iné ako územie zmluvných strán.
2. Colným orgánom dovážajúcej krajiny je nutné
preukáza•, že boli splnené podmienky ustanovené
v odseku 1, a to vo forme
a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vz•ahuje na dopravu cez krajiny tranzitu, alebo
b) osvedèenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje
i) presný opis výrobkov,
ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia tovaru
a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a
iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa tovar nachádzal v krajine tranzitu alebo
c) iných preukazných dokladov, ak nie je možné predloži• doklady uvedené v predchádzajúcom texte.
Èlánok 14
Výstavy
1. Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do krajiny
inej, než sú zmluvné strany, alebo do krajiny uvedenej
v èlánkoch 3 a 4 alebo do Európskeho spoloèenstva
a následne predané a dovezené do èlenského štátu
EZVO alebo Slovenskej republiky, majú nárok na
uplatnenie preferencií pod¾a tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom
preukáže, že
a) vývozca odoslal tieto výrobky z èlenského štátu EZVO
alebo zo Slovenskej republiky do krajiny, kde sa
koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine;
b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom
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prenechal subjektu v èlenskom štáte EZVO alebo
v Slovenskej republike;
c) výrobky boli odoslané v priebehu výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli
odoslané na výstavu, a
d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu
použité na iný úèel než na predvádzanie na výstave.

ustanovenia však nevyluèujú použitie systému vývozných náhrad pre po¾nohospodárske výrobky, ak sa
uplatòujú pri vývoze v súlade s dohodou.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystavi• alebo vyhotovi•
v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predloži• colným orgánom dovážajúcej krajiny. Na
dôkaz pôvodu je nutné uvies• názov a adresu výstavy.
V prípade potreby možno požadova• ïalšie písomné
doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za ktorých boli vystavené.

Èlánok 16

3. Odsek 1 platí pre akúko¾vek obchodnú, priemyselnú, po¾nohospodársku alebo umeleckú výstavu,
ve¾trh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné úèely v obchodoch alebo podnikate¾ských prevádzkach s úmyslom predáva• zahranièné výrobky a v ktorej priebehu výrobky zostávajú
pod colným doh¾adom.
HLAVA IV
VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Èlánok 15
Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov
pôvodných v zmysle tohto protokolu v èlenskom štáte
EZVO, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín
uvedených v èlánkoch 3 a 4 alebo Európskeho spoloèenstva, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz
o pôvode pod¾a ustanovení hlavy V, nepodliehajú
v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike
vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhoko¾vek
druhu.
2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vz•ahuje na akéko¾vek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo
neplatenia èiastoèného alebo úplného cla alebo poplatkov s rovnocenným úèinkom uplatòované v èlenskom
štáte EZVO alebo v Slovenskej republike na materiály
použité na výrobu za predpokladu, že sa toto vrátenie,
oslobodenie alebo neplatenie uplatòuje výhradne vtedy, ak sa výrobky získané z týchto materiálov vyvážajú
a v nijakom prípade nie sú urèené na domáce použitie.
3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je
povinný na požiadanie colných orgánov kedyko¾vek
predloži• všetky doklady preukazujúce, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov
nebolo vrátené žiadne clo a že všetky clá a poplatky
s rovnocenným úèinkom, ktoré sa vz•ahujú na tieto
materiály, boli skutoène zaplatené.
4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa uplatòujú rovnako
na obaly pod¾a èlánku 8 odseku 2, na príslušenstvo,
náhradné dielce a náradie v zmysle èlánku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle èlánku 10, ak sú nepôvodné.
5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia výluène
na materiály, na ktoré sa vz•ahuje táto dohoda. Tieto

H L AVA V
DÔKAZ O PÔVODE

Všeobecné požiadavky
1. Výrobky pôvodné v èlenskom štáte EZVO majú pri
dovoze do Slovenskej republiky a výrobky pôvodné
v Slovenskej republike majú pri dovoze do èlenského
štátu EZVO nárok na uplatnenie výhod pod¾a tejto
dohody, ak sa predloží
a) sprievodné osvedèenie EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo
b) v prípadoch uvedených v èlánku 21 odseku 1 vyhlásenie, ïalej uvádzané ako „vyhlásenie na faktúre“, vystavené vývozcom na faktúre, dodacom liste
alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje
výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikova•; text vyhlásenia na faktúre sa uvádza v Prílohe IV.
2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky
pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie
výhod pod¾a tejto dohody v prípadoch ustanovených
v èlánku 26 bez toho, aby bol predložený ktorýko¾vek
z uvedených dokladov.
Èlánok 17
Postup pri vydávaní
sprievodného osvedèenia EUR. 1
1. Sprievodné osvedèenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti
vývozcu alebo, na zodpovednos• vývozcu, ním splnomocneného zástupcu.
2. Na tieto úèely je vývozca alebo jeho splnomocnený
zástupca povinný vyplni• sprievodné osvedèenie
EUR. 1 a žiados•, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto formuláre sa musia vyplni• v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak
sa vypåòajú ruène, treba použi• atramentové pero a písa• tlaèeným písmom. Opis výrobkov sa musí uvies•
v príslušnom odseku takým spôsobom, aby neboli ponechané prázdne riadky. Ak sa nevyplní celý tento
odsek, musí sa posledný riadok opisu podèiarknu•
vodorovnou èiarou a prázdny priestor preèiarknu•.
3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedèenia EUR. 1 je povinný kedyko¾vek na požiadanie
colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej sa sprievodné osvedèenie vydáva, predloži• všetky potrebné
doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov
a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.
4. Sprievodné osvedèenie EUR. 1 vydávajú colné orgány èlenského štátu EZVO alebo Slovenskej republiky v prípade, ak vyvážané výrobky možno považova• za
výrobky pôvodné v èlenskom štáte EZVO, Slovenskej
republike alebo v jednej z krajín uvedených v èlán-
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koch 3 a 4 alebo Európskeho spoloèenstva a ak sú
splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

o duplikát vystavený
na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

5. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedèenia
EUR. 1 prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a overenie splnenia všetkých
ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto úèely
majú právo požadova• akéko¾vek podklady a vykona•
akúko¾vek kontrolu úètov vývozcu èi akúko¾vek inú
kontrolu, ktorú považujú za úèelnú. Tiež zaruèia, aby
formuláre uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené.
Skontrolujú predovšetkým, èi priestor urèený na opis
výrobkov je vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúèená možnos• dodatoèného neoprávneného doplnenia.

2. Duplikát vystavený takýmto spôsobom musí obsahova• jedno z nasledujúcich oznaèení:

6. Dátum vydania sprievodného osvedèenia EUR. 1
sa uvádza v odseku 11 osvedèenia.
7. Vydané sprievodné osvedèenie EUR. 1 odovzdajú
colné orgány vývozcovi, len èo sa vlastný vývoz zaène
uskutoèòova• alebo zabezpeèova•.
Èlánok 18

DE

„DUPLIKAT“

EN

„DUPLICATE“

FR

„DUPLICATA“

IS

„EFTIRRIT“

IT

„DUPLICATO“

NO

„DUPLIKAT“

SK

„DUPLIKÁT“.

3. Oznaèenie uvedené v odseku 2 sa uvedie do odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedèenia
EUR. 1.
4. Duplikát, na ktorom musí by• znova uvedený
dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedèenia EUR. 1, je platný od toho dátumu.

Sprievodné osvedèenie EUR. 1 vystavené dodatoène

Èlánok 20

1. Napriek ustanoveniu èlánku 17 ods. 7 možno za
výnimoèných okolnosti vyda• sprievodné osvedèenie
EUR. 1 po uskutoènení vývozu výrobkov, ktorých sa
osvedèenie týka, ak
a) v èase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie, alebo zvláštne okolnosti, alebo
b) je náležite colným orgánom preukázané, že sprievodné osvedèenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo
pri dovoze prijaté z technických príèin.

Vydanie sprievodného osvedèenia EUR. 1 na základe
skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

2. Na úèely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uvies• miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých
sa sprievodné osvedèenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie
tejto žiadosti.
3. Colné orgány môžu vyda• sprievodné osvedèenie
EUR. 1 dodatoène iba po overení, èi informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnej
evidencii.
4. Sprievodné osvedèenie EUR. 1 vystavené dodatoène musí obsahova• jedno z týchto oznaèení:
DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IS

„UTGEFIÐ EFTIR A“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

NO

„UTSTEDT SENERE“

SK

„VYSTAVENÉ DODATOÈNE“.

5. Fráza uvedená v odseku 4 sa uvedie do odseku
„Poznámky“ sprievodného osvedèenia EUR. 1.
Èlánok 19
Vydanie duplikátu sprievodného osvedèenia EUR. 1
1. V prípade krádeže, straty alebo znièenia sprievodného osvedèenia EUR.1 môže vývozca písomne požiada• colné orgány, ktoré pôvodné osvedèenie vydali,

Ak sú pôvodné výrobky pod doh¾adom colných orgánov èlenského štátu EZVO alebo Slovenskej republiky,
možno pôvodný dôkaz o pôvode nahradi• jedným alebo
viacerými osvedèeniami EUR. 1 na úèely odoslania
všetkých alebo èasti výrobkov na iné územie v rámci
èlenských štátov EZVO alebo Slovenskej republiky.
Náhradu sprievodného (sprievodných) osvedèenia
(osvedèení) EUR. 1 vydá colný úrad, pod ktorého doh¾adom sa tovar nachádza.
Èlánok 20a
Úètovné delenie
1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných
a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a navzájom zamenite¾né, vzniknú znaèné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoli• používa•
metódu takzvaného „úètovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.
2. Táto metóda musí zabezpeèi•, že v urèitom referenènom období množstvo získaných výrobkov, ktoré
sa môžu považova• za „pôvodné“ bude rovnaké, ako to,
ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.
3. Colné orgány môžu podmieni• udelenie takého
povolenia akýmiko¾vek podmienkami, ktoré považujú
za úèelné.
4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatòuje na základe všeobecných úètovníckych princípov uplatòovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.
5. Držite¾ takého povolenia môže požiada• o dôkaz
o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystavi• takýto
dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považova•
za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držite¾
poskytne preh¾ad, ako boli množstvá spravované.
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6. Colné orgány budú monitorova• používanie povolenia a môžu ho kedyko¾vek odobra•, ak držite¾ toto
oprávnenie akoko¾vek nesprávne použije alebo neplní
akéko¾vek iné podmienky uvedené v tomto protokole.
Èlánok 21
Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre
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tútu schválenému vývozcovi splnením akýchko¾vek
požiadaviek, ktoré považujú za úèelné.
3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi èíslo povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.
4. Colné orgány kontrolujú, ako toto oprávnenie
schválený vývozca využíva.

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v èlánku 16 odseku 1 písmena b) môže vystavi•
a) schválený vývozca pod¾a èlánku 22 alebo
b) ktorýko¾vek vývozca na akúko¾vek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo z viacerých nákladových
kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

5. Colné orgány môžu toto oprávnenie kedyko¾vek
odobra•. Musia tak urobi•, ak schválený vývozca naïalej neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1,
naïalej nespåòa podmienky uvedené v odseku 2 alebo
ak zneužíva svoje oprávnenie akýmko¾vek spôsobom.

2. Vyhlásenie na faktúre možno vystavi•, ak sa príslušné výrobky môžu považova• za pôvodné v èlenskom štáte EZVO, Slovenskej republike alebo v jednej
z krajín uvedených v èlánkoch 3 a 4 alebo Európskeho
spoloèenstva a ak sú splnené ostatné podmienky tohto
protokolu.

Platnos• dôkazu o pôvode

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedyko¾vek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny predloži• všetky nevyhnutné doklady
preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých
ostatných podmienok tohto protokolu.
4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlaèkom peèiatky alebo tlaèou na faktúre,
dodacom liste alebo inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, treba použi• atramentové pero a písa• tlaèenými
písmenami.
5. Vyhlásenie na faktúre musí by• vývozcom vlastnoruène podpísané. Schválený vývozca pod¾a èlánku 22 však nie je povinný toto vyhlásenie podpísa• za
predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej krajiny, že na seba berie všetku zodpovednos• za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené
jeho meno tak, ako keby ho vlastnoruène podpísal.
6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom
v okamihu, kedy sa výrobky, ktorých sa osvedèenie
týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak sa vyhlásenie v dovážajúcom štáte predloží do dvoch rokov po uskutoènení dovozu výrobkov, na ktoré sa vz•ahuje.
Èlánok 22
Schválený vývozca
1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávni•
vývozcu (ïalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutoèòuje èasté vývozy výrobkov, na ktoré sa vz•ahuje táto
dohoda, a ktorý k spokojnosti colných úradov poskytuje dostatoènú záruku kontroly charakteru pôvodu
výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto
protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez
oh¾adu na hodnotu týchto výrobkov.
2. Colné orgány majú právo podmieni• udelenie šta-

Èlánok 23

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu
jeho vystavenia vo vyvážajúcej krajine a musí sa predloži• v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej krajiny.
2. Dôkazy o pôvode predkladané colným orgánom
dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty stanovenej
v odseku 1 možno prija• na úèely uplatnenia preferenèného zaobchádzania v prípadoch, keï je nepredloženie týchto osvedèení v ustanovenej lehote zapríèinené výnimoènými okolnos•ami.
3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia
môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prija• dôkazy
o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím
tejto lehoty predložené výrobky.
Èlánok 24
Predkladanie dôkazu o pôvode
Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom
dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými
v tejto krajine. Colné orgány môžu požadova• preklad
dôkazu o pôvode a môžu tiež požadova•, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie
dovozcu, v ktorom potvrdí, že výrobky spåòajú podmienky vyžadované na úèely vykonávania dohody.
Èlánok 25
Dovoz po èastiach
V prípade, keï sa na žiados• dovozcu a za podmienok urèených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny
dovážajú po èastiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písmena a)
Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI
a XVII alebo položiek 7308 a 9406 Harmonizovaného
systému, sa jediný dôkaz o pôvode predkladá colným
orgánom pri dovoze prvej èasti.
Èlánok 26
Oslobodenie od dôkazu o pôvode
1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými
osobami súkromným osobám alebo tvoriace èas• osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné vý-

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

robky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné
úèely, boli vyhlásené za výrobky spåòajúce požiadavky
tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti
o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov
zasielaných poštou môže sa toto vyhlásenie uvies• na
colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste, ktorý sa
pripojí k tomuto dokladu.
2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb
príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný úèel dovozu.
3. Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnu• 500 EUR v prípade malých zásielok
a 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich èas• osobnej batožiny cestujúcich.
Èlánok 27
Podporné dokumenty
Dokladmi uvedenými v èlánku 17 odseku 3 a èlánku 21 odseku 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené
v sprievodnom osvedèení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považova• za výrobky pôvodné v èlenskom štáte EZVO, Slovenskej republike
alebo v jednej z krajín uvedených v èlánkoch 3 a 4,
alebo Európskeho spoloèenstva a spåòajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu inter alia by•:
a) priame dôkazy o èinnostiach vykonávaných vývozcom alebo výrobcom pri získavaní tovarov, ktoré
tvoria napríklad súèas• jeho úètovníctva;
b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov
vydané alebo vystavené v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike, kde sa také doklady
používajú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi
predpismi;
c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike vydané alebo vystavené v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike, ak
sa také dokumenty môžu použi• v súlade s národným právom;
d) sprievodné osvedèenie EUR. 1 alebo vyhlásenie na
faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov
vydané alebo vystavené v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej republike v súlade s týmto protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v èlánkoch 3
a 4, alebo v Európskom spoloèenstve v súlade
s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami
pôvodu tohto protokolu.
Èlánok 28
Uchovanie dôkazu
o pôvode a podporných dokumentov
1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedèenia EUR. 1 je povinný dokumenty uvedené v èlánku 17 odseku 3 uchováva• najmenej tri roky.
2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty
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uvedené v èlánku 21 odseku 3 uchováva• najmenej tri
roky.
3. Colné orgány vyvážajúcej krajiny, ktoré vydávajú
sprievodné osvedèenie EUR. 1, sú povinné žiadosti
uvedené v èlánku 17 odseku 2 uchováva• najmenej tri
roky.
4. Colné orgány dovážajúcej krajiny sú povinné
sprievodné osvedèenie EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené, uchováva• najmenej tri
roky.
Èlánok 29
Nezrovnalosti a formálne chyby
1. Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených
colnému úradu na úèely vybavenia colných formalít
dovážaných výrobkov nezbavuje dôkaz o pôvode ipso
facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz
o pôvode vz•ahuje na predložené výrobky.
2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy
na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie,
ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti
vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.
Èlánok 30
Sumy vyjadrené v eurách
1. Na uplatnenie ustanovení èlánku 21.1(b) a èlánku 26.3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej
mene ako v eurách, sumy v národných menách krajín
uvedených v èlánkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eurách, roène urèí každá z príslušných krajín.
2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia èlánku 21.1(b) alebo èlánku 26.3 s poukazom na menu,
v ktorej je vystavená faktúra pod¾a sumy urèenej príslušnou krajinou.
3. Sumy vyjadrené v ktorejko¾vek národnej mene sú
ekvivalentom tejto národnej meny voèi euru pod¾a
kurzu platného v prvý pracovný deò mesiaca októbra
a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Èlenským krajinám budú oznámené zodpovedajúce sumy.
4. Krajina môže sumy, ktoré sú výsledkom prepoètu
súm vyjadrených v eurách v národnej mene, zaokrúhli•
nahor alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá
je výsledkom prepoètu, nesmie odlišova• o viac ako
5 percent. Krajina môže sumy ekvivalentov v národnej
mene k sumám vyjadreným v eurách ponecha• nezmenené, ak v èase roènej úpravy pod¾a odseku 3 prepoèítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie
sú vyššie o viac ako 15 percent. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponecha• nezmenené, ak by výsledkom prepoètu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.
5. Sumy vyjadrené v eurách preskúma Spoloèný výbor, ak o to požiada ktorýko¾vek èlenský štát. V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoloèný výbor posúdi
potrebu zachovania rovnocenných úèinkov týchto limitov. Na tento úèel môže rozhodnú• aj o úprave súm
vyjadrených v eurách.
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Èlánok 31

mácie na urèenie pravosti predmetného dokumentu
alebo skutoèného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadané colné orgány nárok na preferencie okrem prípadov
s výnimoènými okolnos•ami.

Vzájomná spolupráca

Èlánok 33

1. Colné orgány èlenských štátov EZVO a Slovenskej
republiky si prostredníctvom Sekretariátu EZVO navzájom odovzdajú vzory odtlaèkov peèiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných
osvedèení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedèení a vyhlásení na faktúre.

Riešenie sporov

HLAVA VI
OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

2. Aby sa zabezpeèilo správne vykonávanie tohto
protokolu, èlenské štáty EZVO a Slovenská republika
budú navzájom spolupracova• prostredníctvom svojich colných správ pri kontrole pravosti sprievodných
osvedèení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri
kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.
Èlánok 32
Overovanie dôkazov o pôvode
1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vždy, keï majú colné orgány dovážajúcej
krajiny opodstatnenú pochybnos• o pravosti týchto
dokumentov o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.
2. Na úèely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia
colné orgány dovážajúcej krajiny sprievodné osvedèenie EUR. 1 a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie
na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným
orgánom vyvážajúcej krajiny, ak je to potrebné, aj
s uvedením dôvodov vyšetrovania. Akéko¾vek získané
dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na
dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiados•ou o následné overenie, ako jej podklad.
3. Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej
krajiny. Na tieto úèely majú colné orgány právo požadova• akéko¾vek doklady a uskutoèòova• akúko¾vek
kontrolu úètov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za úèelnú.
4. Ak sa colné orgány dovážajúcej krajiny rozhodnú
pozastavi• uplatnenie preferenèného zaobchádzania
s tovarom až do výsledku overenia, dovozcovi tovar
prepustia po splnení podmienok, ktoré považujú za
nevyhnutné.
5. Colné orgány žiadajúce o preverenie majú informova• o jeho výsledkoch èo najskôr. Z výsledkov musí
by• zrejmé, èi sú dokumenty pravé, èi v nich uvedené
výrobky možno považova• za pôvodné v èlenskom štáte
EZVO, Slovenskej republike alebo v jednej z krajín
uvedených v èlánkoch 3 a 4, alebo v Európskom spoloèenstve a èi sú splnené ostatné podmienky tohto
protokolu.
6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu odpoveï
do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o preverenie
alebo ak odpoveï nebude obsahova• dostatoèné infor-

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním
pod¾a èlánku 32 a ktoré možno vyrieši• medzi colnými
orgánmi žiadajúcimi o preverenie a colnými orgánmi
zodpovednými za toto preverenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu, budú predložené
Spoloènému výboru.
Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými
orgánmi dovážajúcej krajiny sa vždy riadi právnymi
predpismi tejto krajiny.
Èlánok 34
Sankcie
Proti každej osobe, ktorá vystaví alebo zapríèiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje
s cie¾om získa• preferenèné zaobchádzanie s výrobkami, budú uplatnené sankcie.
Èlánok 35
Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady
1. Èlenské štáty EZVO a Slovenská republika vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpeèenie toho,
aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú
pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo skladu umiestneného na ich území, neboli
nahradené iným tovarom a nebolo s nimi zaobchádzané inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom
stave.
2. Odlišne od ustanovenia odseku 1, ak sú výrobky
pôvodné v èlenskom štáte EZVO alebo v Slovenskej
republike umiestnené do slobodného colného pásma
alebo skladu kryté dôkazom o pôvode a sú tam podrobené urèitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú colné orgány nové sprievodné osvedèenie EUR. 1
na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto
zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
HLAVA VII
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
Èlánok 36
Podvýbor pre colné záležitosti a záležitosti pôvodu
Podvýbor pre colné záležitosti a záležitosti pôvodu sa
zriadi pri Spoloènom výbore pod¾a èlánku 28 odseku 5
tejto dohody, aby napomáhal vykonávanie povinností
tohto výboru a zabezpeèil kontinuálny informaèný
a konzultaèný proces medzi odborníkmi.
Skladá sa z odborníkov úèastníckych štátov zodpovedných za otázky súvisiace s colnými záležitos•ami
a záležitos•ami pôvodu.
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PRÍLOHA I K PROTOKOLU B
Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Poznámka 1:
Príloha II ustanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splni•, aby sa tento výrobok mohol považova•
za dostatoène opracovaný alebo spracovaný pod¾a èlánku 6 protokolu.
Poznámka 2:
2.1

Prvé dva ståpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý ståpec obsahuje položku alebo kapitolu Harmonizovaného systému, v druhom ståpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danej položke alebo kapitole. Pre každý
zápis v prvých dvoch ståpcoch je v ståpci 3 alebo v ståpci 4 urèené pravidlo. Ak je pred èíselným oznaèením
v prvom ståpci uvedené „ex“, znamená to, že pravidlá uvedené v ståpci 3 alebo v ståpci 4 sa týkajú len tej èasti
položky alebo kapitoly Harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v ståpci 2.

2.2

Ak je v ståpci 1 uvedená skupina položiek alebo èíslo kapitoly, a opis výrobkov v ståpci 2 je teda všeobecný,
platia príslušné pravidlá v ståpci 3 alebo v ståpci 4 na všetky tovary, ktoré sú pod¾a Harmonizovaného systému
zaradené v ktorejko¾vek položke uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3

Ak platia rozdielne pravidlá na rozlièné výrobky patriace do tej istej položky, každý odsek v ståpci 2 obsahuje
opis tej èasti položky, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v ståpci 3 alebo v ståpci 4.

2.4

Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch ståpcoch ustanovené pravidlá aj v ståpcoch 3 aj 4, vývozca si môže
vybra•, èi uplatní pravidlo uvedené v ståpci 3 alebo v ståpci 4. Ak sa v ståpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí
sa uplatni• pravidlo ustanovené v ståpci 3.

Poznámka 3:
3.2

Ustanovenia èlánku 6 protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov,
uplatnia sa bez oh¾adu na to, èi štatút pôvodu sa získal v závode, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom
závode v strane.

Príklad:
Z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ položky ex 7224 sa vyrába motor položky 8407, pre ktorý
pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnu• 40 % ceny výrobku zo závodu.
Ak sa použil výkovok vyrobený v strane z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe
pravidla pre položku ex 7224. Pri výpoète hodnoty motora ho možno považova• za pôvodný bez oh¾adu na to, èi bol
vyrobený v tom istom alebo v inom závode v tejto strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpoète hodnoty
použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.
3.2 Pravidlo v ståpci 3 alebo v ståpci 4 ustanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné
na získanie pôvodu. Vyšším stupòom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod a naopak, nižší
stupeò opracovania alebo spracovania nemôže da• výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo ustanovuje,
že sa môže použi• nepôvodný materiál na urèitom stupni spracovania, môže sa použi• materiál na nižšom
stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.
3.3

Ak pravidlo uvádza bez oh¾adu na poznámku 3.2., že sa môžu použi• „materiály akejko¾vek položky“, dajú sa
použi• aj materiály rovnakej položky, ako je položka získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia
ostatných obmedzení, ktoré môžu by• v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použi• len tie materiály zaradené do
rovnakej položky ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v ståpci 2.

3.4

Ak pravidlo pôvodu v zozname urèuje, že pri výrobe sa dá použi• viac ako jeden druh materiálu, znamená to,
že sa môže použi• jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené
druhy materiálu.

Príklad:
Pravidlo pre textilné tkaniny položiek 5208 až 5212 ustanovuje, že sa dajú použi• prírodné vlákna a okrem iných
aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použi• obidva druhy materiálov; dá sa použi• jeden alebo druhý,
alebo obidva.
3.5

Ak pravidlo pôvodu urèuje, že výrobok sa musí vyrobi• z nejakého konkrétneho materiálu, táto podmienka

Strana 600

Zbierka zákonov 2003

Príloha k èiastke 116

samozrejme nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto
pravidlu vyhovie• (pozri tiež poznámku 6.2. vz•ahujúcu sa na textil).
Príklad:
Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré výslovne vyluèuje použitie obilnín a ich derivátov,
nevyluèuje možnos• použi• minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.
To sa však neuplatní na výrobky, ktoré, hoci sa nemôžu vyrobi• z konkrétnych materiálov uvedených v zozname,
môžu sa vyrobi• z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.
Príklad:
V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použi• len nepôvodnú priadzu,
nemožno použi• ako východiskový materiál netkané textílie – a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú
vyrobi• z priadze. V takých prípadoch musia by• východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeò spracovania
ako priadza.
3.6

Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty nepôvodných materiálov, tieto percentuálne sadzby sa nedajú sèíta•. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých
použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekroèi• najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb.
Jednotlivé percentuálne sadzby sa nesmú prekroèi• ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa
vz•ahujú.

Poznámka 4:
4.1 Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako vlákna umelé a syntetické. Tento pojem sa vz•ahuje
len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahàòa vlákna mykané,
èesané alebo inak spracované, ale nespriadané.
4.2 Pojem „prírodné vlákna“ zahàòa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé
zvieracie chlpy položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna položiek
5301 až 5305.
4.3 Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na oznaèenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použi• na výrobu umelých, syntetických alebo
papierových vlákien alebo priadzí.
4.4 Pojem „chemické strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické
alebo umelé strižové vlákna alebo odpad z chemických vlákien položiek 5501 až 5507.
Poznámka 5:
5.1 Ak pravidlo pôvodu pre urèitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky ustanovené
v ståpci 3 na akéko¾vek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnos• nepresahuje 10 %
celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4 ).
5.2 Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa dá uplatni• len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo
z viacerých základných textilných materiálov.
Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

• hodváb,
• vlna,
• hrubé zvieracie chlpy,
• jemné zvieracie chlpy,
• vlásie,
• bavlna,
• papierenské materiály a papier,
• ¾an,
• pravá konopa,
• juta a iné textilné lykové vlákna,
• sisal a iné textilné vlákna z rodu Agave,
• kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,
• syntetické chemické vlákna,
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• umelé chemické vlákna,
• syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu,
• syntetické chemické strižové vlákna z polyesteru,
• syntetické chemické strižové vlákna z polyamidu,
• syntetické chemické strižové vlákna z polyakrylonitrilu,
• syntetické chemické strižové vlákna z polyimidu,
• syntetické chemické strižové vlákna z polytetrafluóretylénu,
• syntetické chemické strižové vlákna z polyfenylénsulfidu,
• syntetické chemické strižové vlákna z polyvinylchloridu,
• ostatné syntetické chemické strižové vlákna,
• umelé chemické strižové vlákna z viskózy,
• ostatné umelé chemické strižové vlákna,
• priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,
• priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,
• výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie,
tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou
priesvitnou alebo farebnou plastovou fóliou,
• ostatné výrobky položky 5605.
Príklad:
Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižových vlákien položky
5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použi• nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespåòajú pravidlá
pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.
Príklad:
Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a z priadze zo syntetických strižových
vlákien položky 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použi• syntetická priadza, ktorá nespåòa pravidlá pôvodu
(vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespåòa
pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, neèesaných ani inak spracovaných na
spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnos• nepresiahne 10 %
hmotnosti tkaniny.
Príklad:
Všívaná textília položky 5802 z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210 je zmesový
výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch
rozdielnych položkách alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.
Príklad:
Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky
5407, potom sú použité priadze dva rôzne textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.
5.3 V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“ je
vyššie uvedená tolerancia vz•ahujúca sa na takúto priadzu 20 %.
5.4 V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej
hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou plastovou fóliou“
je vyššie uvedená tolerancia vz•ahujúca sa na túto priadzu 30 %.
Poznámka 6:
6.1 V prípade textilných výrobkov zaradených do položiek obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použi•
textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespåòajú pravidlo stanovené v ståpci 3, za
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predpokladu že tieto textilné materiály sú zaradené v inej položke, ako je položka výrobku, a ich hodnota
nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.
Bez dotknutia poznámky 6.3 materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa
bez obmedzenia použi• na výrobu textilných výrobkov.

Príklad:
Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že urèitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí vyrobi• z priadze, potom to
nebráni použitiu kovových predmetov (napr. gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého
dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keï zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.
6.3 Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa však pri výpoète hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí
bra• do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.
Poznámka 7:
7.1 Na úèely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špeciálne procesy“
rozumejú:
a) vákuová destilácia;
b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;
c) krakovanie;
d) reforming;
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúš•adiel;
f) proces zahàòajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo
sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými èinidlami; odfarbovanie a èistenie prírodnou aktívnou zeminou,
aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;
g) polymerizácia;
h) alkylácia;
i) izomerizácia.
7.2 Na úèely položiek 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:
a) vákuová destilácia;
b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie;
c) krakovanie;
d) reforming;
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúš•adiel;
f) proces zahàòajúci všetky nasledujúce operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo
sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými èinidlami; odfarbovanie a èistenie prírodnou aktívnou zeminou,
aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;
g) polymerizácia;
h) alkylácia;
i, j) izomerizácia;
k) iba vo vz•ahu k •ažkým olejom položky ex 2710; odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu
síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T);
l) iba vo vz•ahu k výrobkom položky 2710; odstraòovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním;
m) iba vo vz•ahu k •ažkým olejom položky ex 2710: spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20 barov a teplote
nad 250 oC s použitím katalyzátorov iných ako používaných pri odsírovaní, keï vodík v chemickej reakcii
predstavuje aktívne èinidlo. Ïalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (dokonèovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cie¾om zlepši• farbu alebo stálos• sa nepovažuje za špecifický proces;
n) iba vo vz•ahu k vykurovacím olejom položky ex 2710: atmosférická destilácia, pri ktorej destiluje menej ako
30 % objemu produktov pri teplote 300 oC vrátane strát (metóda ASTM D 86);
o) iba vo vz•ahu k •ažkým olejom iným, ako sú plynové oleje a vykurovacie oleje položky ex 2710: spracovanie
pomocou elektrického vysokofrekvenèného korónového výboja;
p) iba vo vz•ahu k surovým výrobkom (iným ako petrolejový rôsol, ozokerit, lignitový vosk alebo rašelinový vosk,
parafínový vosk s obsahom oleja menej ako 0,75 % hmotnosti) položky ex 2712: získanie oleja frakènou
kryštalizáciou.
7.3 Na úèely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako èistenie,
dekantovanie, odso¾ovanie, vodná separácia, filtrovanie, farbenie, znaèkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akáko¾vek kombinácia týchto operácií nie sú postaèujúce na získanie
pôvodu.
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PRÍLOHA II K PROTOKOLU B

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA,
KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONA• NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH,
ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL ŠTATÚT PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody. Preto je potrebné
prihliada• na ostatné èasti dohody.
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

kap. 01

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 01 budú
úplne získané

kap. 02

Mäso a jedlé droby

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 01 a 02 sú úplne
získané

kap. 03

Ryby, kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 03 sú úplne získané

ex kap. 04

Mlieko a mlieène výrobky; vtáèie vajcia; prírodný
med; jedlé výrobky živoèíšneho pôvodu, inde
neuvedené ani nezahrnuté; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 04 sú úplne získané

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír
a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko
a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel alebo ochutené alebo
s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa

Výroba, pri ktorej:
- všetky použité materiály kap. 04
sú úplne získané,
- všetka použitá ovocná š•ava
(s výnimkou ananásovej,
limetovej alebo grapefruitovej)
položky 2009 je pôvodná a
- hodnota všetkých použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje
30 % ceny výrobku zo závodu

ex kap. 05

Výrobky živoèíšneho pôvodu, inde neuvedené ani
nezahrnuté; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 05 sú úplne získané

ex 0502

Štetiny a chlpy z domácich ošípaných a divých svíò,
upravené

kap. 06

Živé stromy a ostatné rastliny; cibu¾ky, korene
a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej:
- všetky použité materiály kap. 06
sú úplne získané a
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu

kap. 07

Zelenina, jedlé rastliny, korene a h¾uzy

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 07 sú úplne získané

kap. 08

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov
a melónov

Výroba, pri ktorej:
- všetko použité ovocie a orechy
sú úplne získané a
- hodnota všetkých použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje
30 % ceny výrobku zo závodu

ex kap. 09

Káva, èaj, maté a korenie; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 09 sú úplne získané

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové
plevy a šupky; kávové náhradky s akýmko¾vek
obsahom kávy

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky

0902

Èaj, tiež aromatizovaný

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky

ex 0910

Zmesi korenín

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky

Èistenie, dezinfekcia, triedenie
a narovnávanie chlpov a štetín
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alebo

kap. 10

Obilie

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 10 sú úplne získané

ex kap. 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín;
pšenièný lepok; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité
obilniny, požívate¾ná zelenina,
korene a h¾uzy položky 0714
alebo ovocie sú úplne získané

ex 1106

Múka a krupica zo sušených strukovín položky 0713

Sušenie a mletie strukovín
položky 0708

kap. 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená
a plody; priemyselné a lieèivé rastliny; slama
a krmoviny

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 12 sú úplne získané

1301

Šelak; prírodné živice (gumy), glejoživice a prírodné
olejové živice (napr. balzamy)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 1301 nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu

1302

Rastlinné š•avy a vý•ažky; pektínové látky,
pektináty a pektany; agar-agar a ostatné slizy
a zahus•ovadlá získané z rastlín, tiež upravené
- Slizy a zahus•ovadlá získané z rastlín, upravené

Výroba z neupravených slizov
a zahus•ovadiel

- Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 14

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného
pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 14 sú úplne získané

ex kap. 15

Živoèíšne a rastlinné tuky a oleje a výrobky
vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky;
živoèíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

Bravèový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk iný
ako položky 0209 alebo 1503
1501

1502

- Tuky z kostí alebo odpadu

Výroba z materiálov ktorejko¾vek
položky okrem materiálov
položiek 0203, 0206 alebo 0207
alebo kostí položky 0506

- Ostatné

Výroba z bravèového mäsa alebo
jedlých bravèových drobov
položky 0203 alebo 0206 alebo
hydinového mäsa a jedlých
drobov položky 0207

Loj hovädzí, ovèí alebo kozí, iný ako položky 1503
- Tuky z kostí alebo odpadu

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem materiálov èísiel
0201, 0202, 0204 alebo 0206
alebo kostí položky 0506
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alebo

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 02 sú úplne získané

Tuky, oleje a ich frakcie z rýb alebo z morských
cicavcov, tiež rafinované alebo chemicky
neupravené:
- Tuhé frakcie

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem materiálov položky
1504

- Ostatné

Výroba, pri ktorej všetky živoèíšne
materiály kap. 02 a 03 sú úplne
získané

ex 1505

Rafinovaný lanolín

Výroba zo surového tuku z vlny
položky 1505

1506

Ostatné živoèíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež
rafinované, ale chemicky neupravené

1507
až 1515

- Tuhé frakcie

Výroba z materiálov ktorejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 1506

- Ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 02 sú úplne získané

Rastlinné oleje a ich frakcie

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

- Olej sójový, arašidový, palmový, kokosový,
z palmových jadier, babassový, tungový, kokeový,
oeticikový a myrtový vosk a japonský vosk, frakcie
jojobového oleja a oleje na technické alebo
priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín
na výživu ¾udí
- Tuhé frakcie s výnimkou jojobového oleja

Výroba z ostatných materiálov
položiek 1507 až 1515

- Ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité
rastlinné materiály sú úplne
získané

1516

Tuky a oleje živoèíšne alebo rastlinné a ich frakcie
èiastoène alebo úplne hydrogenované,
interesterifikované, reesterifikované alebo
elaidonozované, tiež rafinované, ale inak
neupravené

Výroba, pri ktorej:
- všetky použité materiály kap. 02
sú úplne získané,
- všetky použité rastlinné
materiály sú úplne získané.
Avšak materiály položiek 1507,
1508, 1511 a 1513 sa môžu použi•

1517

Margarín, zmesi alebo prípravky pokrmových
živoèíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov,
alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto
kapitoly, iné ako pokrmové tuky a oleje a ich
frakcie položky 1516

Výroba, pri ktorej:
- všetky použité materiály kap. 02
a 04 sú úplne získané,
- všetky použité rastlinné
materiály sú úplne získané.
Avšak materiály položiek 1507,
1508, 1511 a 1513 sa môžu použi•
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kap. 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov
alebo z iných vodných bezstavovcov

Výroba:
- zo zvierat kap. 01 a/alebo
- pri ktorej všetky použité
materiály kap. 03 sú úplne
získané

ex kap. 17

Cukor a cukrovinky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky èistá
sacharóza v pevnom stave, ochutené alebo
prifarbené

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky èistej laktózy,
maltózy, glukózy a fruktózy v pevnom stave;
cukrové sirupy bez prísad dochucujúcich látok alebo
farbív; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným
medom; karamel:
- Chemicky èistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane ostatných
materiálov položky 1702

- Ostatné cukry v pevnom stave, s prísadou
aromatických prípravkov alebo farbiva

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály sú pôvodné

ex 1703

Melasy získané extrakciou alebo rafináciou cukru,
s prísadou dochucujúcich látok alebo farbív

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

1704

Cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej èokolády)

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 18

Kakao a kakaové prípravky

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

alebo
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alebo

Sladový vý•ažok; potravinové prípravky z múky,
krupice, škrobu alebo sladových vý•ažkov
neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako
40 % hmotnosti kakaa v úplne odtuènenom základe,
inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové
prípravky položiek 0401 až 0404 neobsahujúce
kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti
kakaa v celkovom odtuènenom základe, inde
neuvedené ani nezahrnuté:
- Sladový vý•ažok

Výroba z obilnín kap. 10

- Ostatné

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo
inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety,
makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli
(mäsové alebo zeleninové taštièky), cannelloni
(druh makarónov); kuskus, tiež pripravený:
- Obsahujúce najviac 20 % hmotnosti mäsa, drobov,
rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov

Výroba, pri ktorej všetky použité
obilniny a výrobky z nich (okrem
tvrdej pšenice a jej derivátov) sú
úplne získané

- Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäsa,
drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov

Výroba, pri ktorej:
- všetky použité obilniny
a výrobky z nich (okrem tvrdej
pšenice a jej derivátov) sú úplne
získané a
- všetky použité materiály kap. 02
a 03 sú úplne získané

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu v tvare vloèiek,
zàn, perlièiek, prachu a v podobných tvaroch

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem zemiakového
škrobu položky 1108

1904

Výrobky z obilia získané napuèaním alebo pražením
(napr. pražené kukurièné vloèky); obilniny (iné ako
kukurica) v zrnách alebo vo forme vloèiek alebo
inak spracované zrno (okrem múky, krupièky
a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde
neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem materiálov položky 1806,
- pri ktorej všetky použité obilniny
a múka (okrem tvrdej pšenice
a kukurice Zea indurata a jej
derivátov) sú úplne získané a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
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alebo

1905

Pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé peèivo, tiež
s pridaním kakaa, hostie, prázdne oblátky
používané na farmaceutické úèely, oblátky, sušené
cesto z múky, škrobu, v listoch a podobné výrobky

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem materiálov kap. 11

ex kap. 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných
èastí rastlín; okrem:

Výroba, pri ktorej všetko použité
ovocie, orechy a zelenina sú úplne
získané

ex 2001

Sladké zemiaky, bataty a podobné jedlé èasti rastlín
s obsahom škrobu 5 % alebo viac pripravené alebo
konzervované v octe alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 2004 a
ex 2005

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vloèiek
pripravené alebo konzervované inak ako v octe
alebo kyseline octovej

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

2006

Zelenina, ovocie, orechy a ovocné kôry a šupy a iné
èasti rastlín konzervované cukrom (máèaním,
glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo
orechové pretlaky a ovocné alebo orechové pasty
pripravené varením, tiež s pridaním cukru alebo
iných sladidiel

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex 2008

- Orechy neobsahujúce prísadu cukru alebo alkoholu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých pôvodných
orechov a olejnatých semien èísiel
0801, 0802 a 1202 až 1207
presahuje 60 % ceny výrobku zo
závodu

- Arašidové maslo; zmesi založené na obilninách;
palmové jadrá; kukurica

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

- Ostatné okrem ovocia a orechov varených v pare
alebo vo vode, neobsahujúce prídavok cukru,
zmrazené

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do
ktorej je zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % výrobku zo
závodu

Ovocné š•avy (vrátane hroznového muštu)
a zeleninové š•avy neskvasené, bez prídavku
alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

2009
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alebo

ex kap. 21

Rôzne potravinové prípravky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

2101

Vý•ažky, esencie a koncentráty z kávy, èaju, maté,
praženej èakanky a iné kávové náhradky

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej všetka použitá èakanka
musí by• úplne získaná

2103

Prípravky na omáèky a pripravené omáèky;
korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie;
horèièná múèka a pripravená horèica
- Prípravky na omáèky a pripravené omáèky,
korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Možno však použi• horèiènú múku
alebo drvinu, alebo pripravenú
horèicu

- Horèièná múèka a pripravená horèica

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky

ex 2104

Prípravky na polievky a bujóny a pripravené
polievky a bujóny

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem pripravenej alebo
konzervovanej zeleniny položiek
2002 až 2005

2106

Potravinové prípravky inde neuvedené ani
nezahrnuté

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 22

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej všetko hrozno alebo
akéko¾vek deriváty z hrozna sú
úplne získané

2202

Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo
aromatizované a iné nealkoholické nápoje
s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav
položky 2009

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov kap. 17
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu,
- pri ktorej všetka ovocná š•ava
(okrem ananásovej, limetovej
a grapefruitovej) je pôvodná
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alebo

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým
alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo väèším;
etylalkohol a ostatné destiláty denaturované
s akýmko¾vek alkoholometrickým titrom

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky 2207 alebo 2208 a
- pri ktorej všetko použité hrozno
alebo akéko¾vek materiály
získané z hrozna sú úplne
získané, alebo ak všetky ostatné
použité materiály sú už pôvodné,
arak možno použi• do limitu 5 %
objemu

2208

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

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky 2207 alebo 2208 a
- pri ktorej všetko hrozno alebo
akéko¾vek materiály získané
z hrozna sú úplne získané, alebo
ak všetky ostatné použité
materiály sú už pôvodné, arak
môže by• použitý do limitu 5 %
objemu

ex kap. 23

Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle;
pripravené krmivo; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 2301

Ve¾rybia drvina; múèky, drviny a aglomerované
výrobky v tvare valèekov, gu¾ôèok z rýb alebo
kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných
bezstavovcov nevhodné na výživu ¾udí

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 02 a 03 sú úplne
získané

ex 2303

Škrobárenské zvyšky z výroby kukurièného škrobu
(okrem koncentrovanej máèacej vody) s obsahom
bielkovín nad 40 % hmotnosti, poèítané v sušine

Výroba, pri ktorej všetka použitá
kukurica je úplne získaná

ex 2306

Pokrutiny a iný pevný odpad po extrahovaní
olivového oleja, ktoré obsahujú viac ako 3 %
olivového oleja

Výroba, pri ktorej všetky olivy sú
úplne získané

2309

Prípravky používané na výživu zvierat

Výroba, pri ktorej:
- všetky použité obilniny, cukor
alebo melasa, mäso alebo mlieko
sú pôvodné a
- všetky použité materiály kap. 03
sú úplne získané

ex kap. 24

Tabak a vyrobené tabakové náhradky; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály kap. 24 sú úplne získané

2402

Cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky
(cigarillos) a cigarety z tabaku alebo tabakových
náhradiek

Výroba, pri ktorej aspoò 70 %
hmotnosti použitého
nespracovaného tabaku alebo
tabakového odpadu položky 2401
je už pôvodného

ex 2403

Tabak na fajèenie

Výroba, pri ktorej aspoò 70 %
hmotnosti použitého
nespracovaného tabaku alebo
tabakového odpadu položky 2401
je už pôvodného

(4)
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ex kap. 25

So¾; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement;
okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 2504

Prírodný kryštalický grafit s obohateným obsahom
uhlíka, èistený a drvený

Obohatenie o obsah uhlíka,
èistenie a mletie surového
kryštalického grafitu

ex 2515

Mramor, rozrezaný pílou alebo inak na bloky alebo
dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Delenie mramoru rezaním alebo
inak (tiež už narezaného)
s hrúbkou, ktorá presahuje 25 cm

ex 2516

Delenie kameòa rezaním alebo
Žula, porfýr, èadiè, pieskovec a iné kamene na
výtvarné alebo stavebné úèely len delené rezaním èi inak (tiež už narezaného),
s hrúbkou, ktorá presahuje 25 cm
inak do blokov alebo dosiek pravouhlého (vrátane
štvorcového) tvaru s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinácia nekalcinovaného
dolomitu

ex 2519

Mletý prírodný uhlièitan vápenatý (magnezit)
v hermeticky uzavretých kontajneroch a oxid
horeènatý, tiež èistý, iný ako tavená alebo spekaná
magnézia

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Možno však použi• prírodný
uhlièitan horeènatý (magnezit)

ex 2520

Sadry špeciálne pripravené pre stomatológiu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 2524

Azbestové vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu
(z azbestovej rudy)

ex 2525

Prášková s¾uda

Mletie s¾udy alebo s¾udového
odpadu

ex 2530

Farebné hlinky, kalcinované alebo vo forme prášku

Kalcinácia alebo mletie farebných
hliniek

kap. 26

Rudy kovov, trosky a popoly

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich
destilácie; bitúmenové látky minerálne vosky;
okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnos• aromatických zložiek
presahuje hmotnos• nearomatických zložiek, prièom
sa tieto oleje podobajú minerálnym olejom
získaným destiláciou vysokotepelného uho¾ného
dechtu, pri ktorých sa viac ako 65 % objemu
destiluje pri 250 oC (vrátane zmesí lakového
benzínu a benzénu), používané ako pohonné látky
alebo na vykurovanie

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

(3)

alebo

(4)
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

ex 2709

Surové oleje získané z bitúmenových nerastov

Štiepna destilácia bitúmenových
materiálov

2710

Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov,
iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani
nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % alebo viac
hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov
z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje
podstatnou zložkou týchto prípravkov

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov2)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu2)

2711

Zemný plyn a iné plynné uh¾ovodíky

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov2)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk,
parafínový gáè, ozokerit, montánny vosk, rašelinový
vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky
získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež
farbené

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov2)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

2713

Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky
minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových
nerastov

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

alebo

(4)
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alebo

2714

Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný asfalt;
bitúmenové bridlice a bitúmenové piesky; asfalty
a asfaltové horniny

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu
alebo prírodného bitúmenu, petrolejového
(naftového) bitúmenu, zemného dechtu alebo smoly
zo zemného dechtu (napr. asfaltový tmel, riedené
a podobné výrobky)

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex kap. 28

Anorganické chemikálie; anorganické alebo
organické zlúèeniny drahých kovov, kovov vzácnych
zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov;
okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresiahne 20 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2805

“Mischmetal” – zmesový kov

Výroba elektrolytickým alebo
tepelným spracovaním, pri ktorom
hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu sirièitého

ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 2840

Peroxoboritan sodný

Výroba z pentahydrátu
tetraboritanu sodného

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 29

Organické chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2901

Acyklické uh¾ovodíky na použitie ako pohonné látky
alebo ako palivá

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2902

Cykloalkány a cykloalkény (iné ako azulény),
benzén, toluén, xylény na použitie ako pohonné
látky alebo palivá

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholov tejto položky a
etanolu alebo glycerolu

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 2905. Avšak kovové
alkoholáty tejto položky môžu by•
použité za predpokladu, že ich
celková hodnota nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich
anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny;
ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky. Avšak hodnota všetkých
použitých materiálov položiek
2915 a 2916 nepresiahne 20 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 2932

- Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky. Avšak hodnota všetkých
použitých materiálov položky
2909 nepresiahne 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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- Cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty a ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

2933

Heterocyklické zlúèeniny len s dusíkatým(i)
heteroatómom(heteroatómami)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky. Avšak hodnota všetkých
použitých materiálov položiek
2932 a 2933 nepresiahne 20 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

2934

Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické
zlúèeniny

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky. Avšak hodnota všetkých
použitých materiálov položiek
2932, 2933 a 2934 nepresiahne
20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 2939

Koncentráty makovej slamy obsahujúce nie menej
ako 50 % alkaloidov svojho objemu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 30

Farmaceutické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály zaradené do tej
istej položky ako výrobok sa môžu
použi• za predpokladu, že ich
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

3002

¼udská krv; živoèíšna krv pripravená na
terapeutické, profylaktické alebo diagnostické úèely;
antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované
imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; oèkovacie látky, toxíny, kultúry
mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné
výrobky:
- Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých
zložiek, ktoré boli zmiešané na terapeutické alebo
profylaktické použitie, alebo nemiešané výrobky
na uvedené použitie upravené do odmerných
dávok alebo balenia na maloobchodný predaj

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3002. Avšak materiály
rovnakých vlastností ako výrobok
sa môžu tiež použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

- Iné
- - ¼udská krv

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3002. Avšak materiály
rovnakých vlastností ako výrobok
sa môžu tiež použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

- - Živoèíšna krv pripravená na terapeutické alebo
profylaktické použitie

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3002. Avšak materiály
rovnakých vlastností ako výrobok
sa môžu tiež použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

- - Krvné zložky iné ako antiséra, hemoglobín
a sérový globulín

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3002. Avšak materiály
rovnakých vlastností ako výrobok
sa môžu tiež použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

- - Hemoglobín, krvný globulín a sérový globulín

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3002. Avšak materiály
rovnakých vlastností ako výrobok
sa môžu tiež použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

- - Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3002. Avšak materiály
rovnakých vlastností ako výrobok
sa môžu tiež použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Lieky (okrem výrobkov položiek 3002, 3005
alebo 3006)
- Získané z amikacínu položky 2941

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Avšak
materiály položky 3003 alebo
3004 môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

- Ostatné

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok.

alebo

(4)
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Avšak materiály položky 3003
alebo 3004 môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota spolu nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu
ex 3006

Farmaceutický odpad špecifikovaný v poznámke
4 (k) k tejto kapitole

Pôvod výrobku v jeho pôvodnom
zaradení zostáva nezmenený

ex kap. 31

Hnojivá; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva
alebo tri z hnojivových prvkov: dusík, fosfor alebo
draslík; iné hnojivá; výrobky tejto kapitoly
v tabletkách alebo v podobnej úprave, alebo
v balení nepresahujúcom hmotnos• 10 kg; okrem:
- dusiènanu sodného
- kyanidu vápenatého
- síranu draselného
- síranu horèíka a draslíka

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 32

Trieslovinové a farbiarske vý•ažky; taníny a ich
deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky;
náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3201

Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

Výroba z trieslových vý•ažkov
rastlinného pôvodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

3205

Farebné laky; prípravky založené na farebných
lakoch, špecifikované v poznámke 3 k tejto
kapitole3)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 3203,
3204 a 3205. Avšak materiály
položky 3205 môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

(4)

ex kap. 33

Silice a rezinoidy; voòavkárske, kozmetické a
toaletné prípravky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

3301

Silice (s terpénom i bez neho) vrátane pevných
a absolútnych; rezinoidy; extrahované prírodné
balzamy; koncentráty silíc v tukoch,
v nevysýchate¾ných olejoch, vo voskoch alebo
podobné, získané napustením týchto výrobkov
vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické
ved¾ajšie výrobky vznikajúce pri deterpenácii silíc;
aromatické a vodné destiláty a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane materiálov inej
„skupiny”4) v tejto položke.
Avšak materiály tej istej skupiny
môžu by• použité za predpokladu,
že ich celková hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky,
pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky,
pripravené vosky, leštiace a èistiace prípravky,
svieèky a podobné výrobky, modelovacie pasty,
zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry;
okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3403

Mastiace prípravky s obsahom menej ako 70 %
hmotnosti ropných olejov alebo olejov
z bitúmenových nerastov

Operácie rafinácie a/alebo
jedného alebo viacerých
špecifických postupov1)
alebo
iné operácie, v ktorých všetky
použité materiály sú zaradené do
inej položky ako výrobok. Avšak
materiály tej istej položky ako
výrobok sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresiahne 50 % ceny
výrobku zo závodu

3404

Umelé vosky a pripravené vosky
- Na základe parafínu, ropných voskov
z bitúmenových nerastov, z parafínových zvyškov

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
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- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem:
- stužených olejov položky 1516
majúcich charakter voskov,
- mastných kyselín chemicky
nedefinovaných alebo
priemyselných mastných
alkoholov položky 3823
majúcich charakter voskov,
- materiálov položky 3404.
Avšak tieto materiály môžu by•
použité za predpokladu, že ich
celková hodnota nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 35

Albumínoidné látky; modifikované škroby; gleje,
enzýmy; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

3505

Dextríny a iné modifikované škroby (napr.
predželatínované alebo esterifikované škroby);
gleje na báze škrobov alebo dextrínu alebo iných
modifikovaných škrobov
- Škrobové étery a estery

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane ostatných
materiálov položky 3505

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem materiálov
patriacich do položky 1108

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3507

Pripravené enzýmy inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky;
pyroforické zliatiny; niektoré hor¾avé prípravky

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

(4)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Okamžité kopírovacie filmy pre farebnú fotografiu
v kazetách

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 3701
a 3702. Avšak materiály položky
3702 môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 3701
a 3702. Avšak materiály položiek
3701 a 3702 môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

3702

Fotografické filmy vo zvitkoch, citlivé,
neexponované, z iných materiálov ako z papiera,
kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité
kopírovacie filmy, citlivé, neexponované

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 3701
a 3702

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

3704

Fotografické dosky, filmy, papier, kartón a textílie,
exponované, ale nevyvolané

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 3701
až 3704

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 38

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný
grafit; uhlíkaté pasty na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

- Grafit vo forme pasty v zmesi s minerálnymi
olejmi pri viac ako 30 % hmotnosti grafitu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 3403 nepresahuje 20 %
ceny výrobku zo závodu

ex kap. 37

Fotografické a kinematografické výrobky; okrem:

3701

Fotografické dosky a ploché filmy, citlivé,
neexponované, z iných materiálov ako z papiera,
kartónu, lepenky alebo textílií; ploché okamžité
kopírovacie filmy, citlivé, neexponované, tiež
v kazetách

ex 3801

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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ex 3803

Rafinovaný tálový olej

Rafinácia surového tálového oleja

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3805

Sulfátové terpentínové silice, èistené

Èistenie surových sulfátových
terpentínových silíc destiláciou
alebo rafináciou

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3806

Estery živíc

Výroba zo živicových kyselín

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3807

Drevný decht (asfalt alebo smola z drevného dechtu) Destilácia drevného dechtu

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy,
prípravky proti klíèeniu a regulátory rastu rastlín,
dezinfekèné prostriedky a podobné výrobky
v úprave alebo balení na drobný predaj alebo ako
prípravky alebo tovar (napr. sírne pásy, knôty
a svieèky a mucholapky)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresiahne 50 % ceny výrobku
zo závodu

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie,
prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie
farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry
a moridlá) používané v textilnom, papierenskom,
kožiarskom a podobnom priemysle, inde neuvedené
ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresiahne 50 % ceny výrobku
zo závodu

3810

Prípravky na èistenie kovových povrchov; tavivá
a iné pomocné prípravky na spájkovanie namäkko,
spájkovanie natvrdo alebo zváranie, prášky a pasty
na spájkovanie alebo zváranie kovov alebo iných
materiálov; prípravky používané na opláštenie
alebo na výplò zvarovacích elektród alebo tyèí

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresiahne 50 % ceny výrobku
zo závodu

3811

Antidetonaèné prípravky (proti klepaniu motora),
oxidaèné inhibítory, živièné inhibítory, zlepšovaèe
viskozity, antikorózne prostriedky a iné prísady do
minerálnych olejov (vrátane benzínu) alebo iných
tekutín používaných na rovnaké úèely ako
minerálne oleje:
- Pripravené prísady do mazacích olejov obsahujúce
minerálne oleje alebo oleje získané
z bitúmenových minerálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 3811 nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

3812

Pripravené urých¾ovaèe vulkanizácie; zložené
plastifikátory pre kauèuk alebo plasty, inde
neuvedené ani nezahrnuté; antioxidaèné prípravky
a iné zmesové stabilizátory pre kauèuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3813

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov;
naplnené hasiace granáty a bomby

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3814

Zložené organické rozpúš•adlá a riedidlá, inde
neuvedené ani nezahrnuté; prípravky na
odstraòovanie náterov a lakov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3818

Chemické prvky dopované na použitie
v elektronike, v tvare diskov, doštièiek alebo
v podobných tvaroch; chemické zlúèeniny dopované
na použitie v elektronike

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3819

Kvapaliny do hydraulických bàzd a iné pripravené
kvapaliny do hydraulických prevodov neobsahujúce
žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti
minerálnych olejov získaných z bitúmenových
nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3820

Prípravky proti zamàzaniu a pripravené tekutiny na
odmrazovanie

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3822

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na
podložke a pripravené laboratórne reagencie, tiež
na podložke, iné ako položky 3002 alebo 3006

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje
z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:
- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje Výroba z materiálov akejko¾vek
z rafinácie kyselín
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok
- Technické mastné alkoholy

3824

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

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 3823

alebo

(4)

Strana 624

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)
- Nasledujúce výrobky z tejto položky:

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)
Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako výrobok môžu by• použité za
predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

alebo

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- - Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo
jadrá založené na prírodných živièných výrobkoch
- - Kyseliny nafténové, ich soli nerozpustné vo vode
a ich estery
- - Sorbitol iný ako položky 2905
- - Ropné sulfonáty okrem ropných sulfonátov
alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov;
tiofénické sulfonátové kyseliny z olejov získaných
z bitúmenových nerastov a ich soli
- - Iónomenièe
- - Getry (pohlcovaèe plynov) na vákuové trubice
- - Alkalický oxid železa na èistenie plynov
- - Zriedená èpavková voda a použitý oxid, získané
pri èistení uho¾ného plynu
- - Sulfonafténové kyseliny, ich soli rozpustné vo
vode a ich estery
- - Pribudlina a Dippelov olej
- - Zmesi solí s rozdielnymi aniónmi
- - Kopírovacie pasty na báze želatíny, tiež na
papierovej alebo textilnej podložke
- Ostatné

3901 až
3915

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

Plasty v primárnych formách, odpad, odrezky a šrot
z plastov; okrem položiek ex 3907 a 3912,
pre ktoré je pravidlo stanovené nižšie:
- Produkty adiènej polymerizácie, pri ktorých
jednoduchý monomér predstavuje najmenej 99 %
hmotnosti z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu,
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota všetkých použitých
materiálov kap. 39 nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu5)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu5)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
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(3)

- Kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolymér
akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Avšak materiály tej istej položky
ako produkt môžu by• použité za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu5)

- Polyester

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu, a/alebo
výroba z polykarbonátu
tetrabromo-(bisfenol A)

3912

Celulóza a jej chemické deriváty, inde neuvedené
ani nezahrnuté v primárnych formách

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov tej
istej položky ako výrobok
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

3916 až
3921

Polotovary a výrobky z plastov okrem položiek
ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pre ktoré
platia nižšie uvedené pravidlá:
- Ploché výrobky opracované inak ako len na
povrchu alebo narezané do tvarov iných ako
pravouhlých (vrátane štvorcových); iné výrobky
ïalej opracované inak ako na povrchu

alebo

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- - Výrobky adiènej homopolymerizácie, pri ktorých
jednoduchý monomér predstavuje vyše 99 %
hmotnosti z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu,
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota všetkých použitých
materiálov kap. 39 nepresahuje
20 % ceny výrobku zo závodu5)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- - Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu5)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

Profily a rúry

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu,
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota všetkých materiálov tej
istej položky ako výrobok
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné:

ex 3916 a
ex 3917
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- Ionomérové listy alebo fólie

Výroba z termoplastickej
parciálnej soli, ktorá je
kopolymérom etylénu a kyseliny
metakrylovej èiastoène
neutralizovanej kovovými iónmi,
hlavne zinku a sodíka

- Listy z regenerovanej celulózy, polyamidov alebo
polyetylénu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov tej
istej položky ako výrobok
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

Výroba z vysokotransparentných
polyesterových fólií s hrúbkou
menej ako 23 mikrónov6)

3922 až
3926

Výrobky z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 40

Kauèuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 4001

Laminované dosky alebo kauèukový krep na topánky Laminácia tabú¾ z prírodného
kauèuku

4005

Zmesové kauèuky, nevulkanizované v primárnych
formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4012

Protektorové alebo použité gumové pneumatiky;
plné obruèe alebo nízkotlakové plášte, vymenite¾né
behúne pláš•a pneumatiky a ochranné vložky do
ráfika pneumatiky, gumové:

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
okrem prírodnej gumy
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

- Protektorové pneumatiky, i plné alebo duté
pneumatiky

Protektorovanie použitých
pneumatík (plných alebo dutých)

- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem materiálov položky
4011 alebo 4012

ex 4017

Výrobky z tvrdej gumy

Výroba z tvrdej gumy

ex kap. 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne;
okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 4102

Surové ovèie alebo jahòacie kože bez vlny

Odstránenie vlny z ovèích alebo
jahòacích koží s vlnou

4104 až
4106

Vyèinené kože a kožky, bez vlny a chlpov, tiež
štiepené, ïalej neupravené

Vyèiòovanie predèinenej kože
alebo
výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
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4107, 4112
a 4113

Koža ïalej upravená po èinení vrátane spracovania
na pergamen, bez vlny alebo chlpov, tiež štiepená,
iná ako koža èísla 4114

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 4104 až
4113

ex 4114

Lakové alebo lakované laminátové usne;
metalizované usne

Výroba z materiálov èísiel 4104 až
4106 za predpokladu, že celková
hodnota nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

kap. 42

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky;
cestovné potreby, kabelky a podobné schránky;
výrobky z èriev (iné ako z èriev húsenice priadky
morušovej)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 4302

Vyèinené alebo upravené kožušiny zošité:

(3)

- Rúna, vrecia, kríže, kocky a podobné úpravy

Bielenie alebo farbenie so
strihaním a šitím jednotlivých
nezošitých vyèinených alebo
upravených kožušín

- Ostatné

Výroba z nezošitých, vyèinených
alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín

Výroba z nezošitých, vyèinených
alebo upravených kožušín
položky 4302

ex kap. 44

Drevo, drevné uhlie a výrobky z dreva; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 4403

Drevo nahrubo otesané do hranolov

Výroba zo surového dreva, tiež
odkôrneného alebo len nahrubo
opracovaného

ex 4407

Drevo rozrezané alebo štiepané pozdåžne alebo na
kusy, lúpané, tiež hob¾ované, brúsené alebo spájané
klinovým ozubom, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

Hob¾ovanie, brúsenie alebo
spájanie klinovým ozubom

ex 4408

Dyhy listy na preglejky s hrúbkou menšou ako
6 mm, zasadzované alebo lúpané, s hrúbkou
nepresahujúcou 6 mm, hob¾ované, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom

Zosadzovanie, hob¾ovanie,
brúsenie alebo spájanie klinovým
ozubom

ex 4409

Drevo spojito profilované na hranách alebo
plochách, tiež hob¾ované, brúsené alebo spájané
klinovým ozubom:

ex 4410 až
ex 4413

- Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom

Brúsenie alebo spájanie klinovým
ozubom

- Lišty a žliabky

Lištovanie alebo žliabkovanie

Drevené lišty a žliabky na nábytok, rámy, vnútornú
dekoráciu, elektrické vedenia a pod.

Lištovanie alebo žliabkovanie

alebo

(4)
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ex 4415

Debny, debnièky, klietky, bubny a podobné drevené
obaly

Výroba z dosák nenarezaných na
mieru

ex 4416

Sudy, kade, putne a iné drevárske výrobky a ich
èasti, z dreva

Výroba zo štiepnych dužín, ktoré
majú len dva narezané hlavné
povrchy a nie sú inak opracované

ex 4418

- Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Ale voštinové drevené dosky,
šindle a lupky môžu by• použité

- Lišty a žliabky

Lištovanie alebo žliabkovanie

ex 4421

Polotovary na zápalky; drevené nite alebo kolíèky
do obuvi

Výroba z dreva akejko¾vek
položky okrem vy•ahovaného
dreva položky 4409

ex kap. 45

Korok a korkové výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

4503

Výrobky z prírodného korku

Výroba z korku položky 4501

kap. 46

Výrobky zo slamy, z esparta alebo iného materiálu
na úplety; košikárske výrobky

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

kap. 47

Vláknina z dreva alebo z iných celulózových
vláknin; zberový (odpad a výmet) papier, kartón
alebo lepenka

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 48

Papier, kartón alebo lepenka; výrobky
z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo
lepenky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 4811

Papier a kartón iba linajkovaný alebo štvorèekovaný Výroba z papierenských
materiálov kap. 47

4816

Karbónový papier, samokopírovací papier a iné
kopírovacie alebo pretlaèovacie papiere (iný ako
položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové
matrice z papiera, tiež v škatuliach

Výroba z papierenských
materiálov kap. 47

4817

Obálky, aerogramy, neilustrované poštové karty
a korešpondenèné lístky z papiera, kartónu alebo
lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie
súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu,
z papiera, kartónu alebo lepenky

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 4818

Toaletný papier

Výroba z papierenských
materiálov kap. 47

alebo

(4)
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ex 4819

Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera,
kartónu, lepenky, bunièitej vaty alebo pásov
zo splstených bunièitých vlákien

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 4820

Súpravy listových papierov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 4823

Iný papier, kartón, lepenka, bunièitá vata a pásy
splstených bunièitých vlákien, rezané do formátu

Výroba z papierenských
materiálov kap. 47

ex kap. 49

Tlaèené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky
polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy
a plány; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

4909

Tlaèené alebo ilustrované poštové karty alebo
poh¾adnice; tlaèené karty s osobnými pozdravmi,
správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované,
prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 4909
a 4911

4910

Kalendáre všetkých druhov vrátane kalendárov vo
forme blokov:

alebo

- Kalendáre „veèného” typu alebo s vymenite¾nými
blokmi na základni inej ako z papiera, lepenky
alebo kartónu

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 4909
alebo 4911

ex kap. 50

Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane zámotkov nespôsobilých
na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného
materiálu) mykaný alebo èesaný

Mykanie alebo èesanie
hodvábneho odpadu

5004 až
ex 5006

Hodvábne priadze a priadze z hodvábneho odpadu

Výroba zo:7)
- surového hodvábu alebo
z hodvábneho odpadu mykaného
alebo èesaného, alebo inak
upraveného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

(4)
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alebo

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:
- Obsahujúce gumové nite

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo
umelých vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papiera
alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že
hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 51

Vlna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy; priadza
z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

5106 až
5110

Priadze z vlny, jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov alebo vlásia zvierat

Výroba zo:7)
- surového hodvábu alebo
z hodvábneho odpadu mykaného
alebo èesaného, alebo inak
upraveného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

5111 až
5113

Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov alebo vlásia zvierat
- Obsahujúce gumové nite

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo
umelých vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papiera

(4)
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alebo

alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že
hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu
ex kap. 52

Bavlna; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

5204 až
5207

Bavlnená priadza a vlákno

Výroba zo:7)
- surového hodvábu alebo
z hodvábneho odpadu mykaného
alebo èesaného, alebo inak
upraveného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

5208 až
5212

Bavlnené tkaniny:
- Obsahujúce gumové nite

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo
umelých vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papiera
alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že

(4)
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu
ex kap. 53

Iné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza
a tkaniny z papierových priadzí; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

5306 až
5308

Priadze z iných rastlinných textilných vlákien;
papierové priadze

Výroba zo:7)
- surového hodvábu alebo
z hodvábneho odpadu mykaného
alebo èesaného, alebo inak
upraveného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

5309 až
5311

Tkaniny z iných rastlinných textilných vlákien;
tkanina z papierových priadzí:
- Obsahujúce gumové nite

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosových vlákien,
- jutových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo
umelých vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papiera
alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že
hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu

(4)
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

5401 až
5406

Priadze, monofily a nite z chemického hodvábu

5407 a
5408

Tkaniny z priadzí zo syntetického alebo z umelého
hodvábu:
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

Výroba zo:7)
- surového hodvábu alebo
z hodvábneho odpadu mykaného
alebo èesaného, alebo inak
upraveného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

- Obsahujúce gumové nite

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo
umelých vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papiera
alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že
hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu

5501 až
5507

Chemické strižové vlákna

Výroba z chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny

5508 až
5511

Šijacie nite z chemických strižových vlákien

Výroba zo:7)
- surového hodvábu alebo
z hodvábneho odpadu mykaného
alebo èesaného, alebo inak
upraveného na spriadanie,
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

5512 až
5516

Tkaniny z chemických strižových vlákien:

(4)
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

- Obsahujúce gumové nite

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo
umelých vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papiera
alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že
hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 56

Vata, pls• a netkané textílie; špeciálne priadze;
motúzy, povrazy a laná, povraznícke výrobky;
okrem:

Výroba z:1)
- kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny, alebo
- papierenských materiálov

5602

Pls•, tiež impregnovaná, vrstvená, povleèená alebo
laminovaná
- Vpichovaná pls•

alebo

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny.
Možno však použi•:
- polypropylénový hodváb položky
5402,
- polypropylénové vlákna položky
5503 alebo 5506 alebo
- polypropylénový káblik položky
5501, ktorého oznaèenie vo
všetkých prípadoch pre
jednotlivý hodváb alebo vlákno
je menšie ako 9 decitexov za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu

(4)
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)
- Ostatné

5604
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
vyrobených z kazeínu alebo
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

Kauèukové a kordové nite pokryté textilom; textilné
priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404
alebo 5405, impregnované, vrstvené, povleèené
alebo opláš•ované kauèukom alebo plastmi:
- Kauèukové a kordové nite pokryté textilom

Výroba z kauèukových nití alebo
šnúr nepokrytých textilom

- Ostatné

Výroba z:7)
- prírodných vlákien nemykaných,
neèesaných ani inak
nespracovaných na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny
alebo
- papierenských materiálov

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s urèením ako
textilná priadza alebo pásik, alebo podobný tvar
položky 5404 alebo 5405 kombinovaná s kovom vo
forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá
kovom

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny
alebo
- papierenských materiálov

5606

Opradená ni•, pásiky a podobné tvary položky 5404
alebo 5405, opradené (iné ako položky 5605 a iné
ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza
(vrátane povloèkovanej ženilkovej priadze);
sluèková pletená ni•

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny
alebo
- papierenských materiálov

kap. 57

Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti

Výroba z:7)
- prírodných vlákien alebo
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny.
Možno však použi•:
- polypropylénový hodváb položky
5402 alebo
- polypropylénové vlákna položky
5503 alebo 5506
alebo

(4)
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(1)

(2)

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)
- polypropylénový káblik položky
5501, ktorého oznaèenie vo
všetkých prípadoch pre
jednotlivý hodváb alebo vlákno
je menšie ako 9 decitexov za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu.
Jutovú tkaninu možno použi• ako
podklad

ex kap. 58

- Z inej plsti

Výroba z:7)
- prírodných vlákien nemykaných
alebo neèesaných, alebo inak
nespracovaných na spriadanie
alebo
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

- Ostatné

Výroba z:7)
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien
alebo
- chemických strižových vlákien
nemykaných, neèesaných alebo
inak nespracovaných na
spriadanie.
Jutovú tkaninu možno použi• ako
podklad

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; tapisérie;
lemovky; výšivky; okrem:
- Kombinované s gumovou ni•ou

Výroba z jednoduchých priadzí7)

- Ostatné

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny
alebo
potlaè s najmenej dvoma
prípravnými alebo koneènými
operáciami (ako je pranie,
bielenie, mercerizácia, tepelné
fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu,
že hodnota nepotlaèenej tkaniny
nepresahuje 47,5 % ceny výrobku
zo závodu

alebo

(4)
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

5805

Ruène tkané tapisérie typu gobelín, flanderský
gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou
robené tapisérie (napr. stehom nazývaným “petit
point” alebo krížovým stehom), tiež celkom
dohotovené

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

5810

Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

5901

Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými
látkami, používané na viazanie kníh, na vonkajšie
obaly kníh a na podobné úèely; kopírovacie
priesvitné plátno, pripravené maliarske plátno;
stužené plátno a podobné stužené textílie
používané ako klobuènícke podložky

Výroba z priadzí

5902

Pneumatikové kordové textílie
z vysokopevnostných nití z nylonu alebo z iných
polyamidov, polyesterov alebo viskózového
hodvábu:

alebo

- Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných
materiálov

Výroba z priadzí

- Ostatné

Výroba z chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny

5903

Textílie impregnované, vrstvené, povleèené alebo
laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Výroba z priadzí
alebo
potlaè s aspoò dvoma prípravnými
alebo koneènými operáciami
(ako je pranie, bielenie,
mercerizácia, tepelné fixovanie,
poèesávanie, kalandrovanie,
postupy na získanie odolnosti voèi
zrážaniu, stála úprava,
dekatovanie, impregnácia,
sce¾ovanie a klkovanie) za
predpokladu, že hodnota
nepotlaèenej tkaniny nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo závodu

5904

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové
krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom
podklade, tiež prirezané do tvaru

Výroba z priadzí7)

5905

Textilné tapety:
- Impregnované, vrstvené, povleèené alebo
Výroba z priadzí
laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

(4)
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Názov tovaru

(1)

(2)
- Ostatné

5906
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

Výroba z:7)
- kokosových priadzí,
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny,
alebo
potlaè s aspoò dvoma prípravnými
alebo koneènými operáciami
(ako je pranie, bielenie,
mercerizácia, tepelné fixovanie,
poèesávanie, kalandrovanie,
postupy na získanie odolnosti voèi
zrážaniu, stála úprava,
dekatovanie, impregnácia,
sce¾ovanie a klkovanie) za
predpokladu, že hodnota
nepotlaèenej tkaniny nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo závodu

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:
- Pletené alebo háèkované textílie

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

- Textílie vyrobené zo syntetickej hodvábnej
priadze, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti
textilných materiálov

Výroba z chemických materiálov

- Ostatné

Výroba z priadze

5907

Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené
alebo povleèené; ma¾ované plátno na divadelnú
scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách
alebo podobné textílie

Výroba z priadze alebo
potlaè s aspoò dvoma prípravnými
alebo koneènými operáciami
(ako je pranie, bielenie,
mercerizácia, tepelné fixovanie,
poèesávanie, kalandrovanie,
postupy na získanie odolnosti voèi
zrážaniu, stála úprava,
dekatovanie, impregnácia,
sce¾ovanie a klkovanie) za
predpokladu, že hodnota
nepotlaèenej tkaniny nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo závodu

5908

Textilné knôty tkané, splietané alebo pletené do
lámp, varièov, zapa¾ovaèov, svieèok a podobných
výrobkov; žiarové panèušky a duté výplety na
výrobu žiarových plynových panèušiek, tiež
impregnované:
- Žiarové panèušky impregnované

Výroba z rúrkovitej pletenej
textílie na plynové panèušky

(4)
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Názov tovaru

(1)

(2)
- Ostatné

5909 až
5911

kap. 60
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

Textilné výrobky vhodné na technické použitie:
- Leštiace kotúèe alebo kruhy iné ako z plsti položky
5911

Výroba z priadze alebo odpadovej
textílie, alebo handier položky
6310

- Tkaniny typu používaného v papierenskom
priemysle alebo na iné priemyselné použitie, tiež
splstené a tiež impregnované alebo povrstvené,
rúrkovité alebo nekoneèné s jednoduchou alebo
násobnou osnovou a/alebo jednoduchým a/alebo
násobným útkom, alebo ploché tkaniny
s jednoduchou alebo násobnou osnovou a/alebo
jednoduchým násobným útkom položky 5911

Výroba z:7)
- priadze z kokosových vlákien,
- týchto materiálov:
- - priadza z polytetrafluóretylénu,8)
- - zosúkaná priadza z polyamidu,
vrstvená, impregnovaná alebo
potiahnutá fenolovými živicami,
- - priadza zo syntetických
textilných vlákien aromatických
polyamidov získaných
polykondenzáciou
z m-fenyléndiamínu a kyseliny
izoftalovej,
- - monofilpolytetrafluóretylén8)
- - priadza zo syntetických
textilných vlákien poly
(p-fenyléntereftalamid),
- - priadza zo skleneného vlákna
povrstvená fenolovou živicou
a opradená akrylovou priadzou,8)
- - kopolyesterové monofily
polyesteru, živice kyseliny
tereftalovej, 1,4cyklohexándietanolu
a kyseliny izoftalovej,
- - prírodných vlákien,
- - striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- - chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

- Ostatné

Výroba z:7)
- priadze z kokosových vlákien,
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

Pletené alebo háèkované textílie

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

(4)
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(3)

Odevy a odevné doplnky pletené alebo háèkované:

- Získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo
viac kusov pletenej alebo háèkovanej textílie,
ktoré boli buï nastrihané do tvaru, alebo ich tvar
bol získaný priamo

Výroba z priadzí7),9)

- Ostatné

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

ex kap. 62

Odevy a odevné doplnky iné ako pletené alebo
háèkované; okrem:

Výroba z priadze7),9)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 a
ex 6211

Dámske, dievèenské a dojèenské obleèenie
(vrchné ošatenie) a “iné konfekèné doplnky
odevov” pre dojèatá, vyšívané

Výroba z priadze9)
alebo
výroba z nevyšívaných textílií
za predpokladu, že hodnota
použitých nevyšívaných textílií
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu9)

ex 6210 a
ex 6216

Ohòovzdorné úpravy z textílií pokrytých fóliou
z hliníkovaného polyesteru

Výroba z priadze9)
alebo
výroba z nepotiahnutej textílie
za predpokladu, že hodnota
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu9)

6213 a
6214

Vreckovky, plédy, šály, šatky, prikrývky, mantily,
závoje a podobné výrobky:

- Vyšívané

Výroba z nebielených
jednoduchých priadzí7),9)
alebo
výroba z nevyšívaných textílií
za predpokladu, že hodnota
použitých nevyšívaných textílií
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu9)

alebo

(4)
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Výroba z nebielenej jednoduchej
priadze7),9)
alebo
dohotovenie s potlaèou s aspoò
dvoma prípravnými alebo
koneènými operáciami (ako je
pranie, bielenie, mercerovanie,
tepelné fixovanie, poèesávanie,
kalandrovanie, postupy na
získanie odolnosti voèi zrážaniu,
stála úprava, dekatovanie,
impregnácia, sce¾ovanie
a klkovanie) za predpokladu, že
hodnota nepotlaèenej tkaniny
èísiel 6213 a 6214 nepresahuje
47,5 % ceny výrobku zo závodu

Iné celkom dohotovené odevné doplnky; èasti
odevov alebo odevných doplnkov, iné ako položky
6212
- Vyšívané

Výroba z priadze9)
alebo
výroba z nevyšívaných textílií
za predpokladu, že hodnota
použitých nevyšívaných textílií
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu9)

- Ohòovzdorné vybavenie z textílií pokrytých fóliou
z hliníkovaného polyesteru

Výroba z priadze9)
alebo
výroba z nepotiahnutej textílie
za predpokladu, že hodnota
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu9)

- Medzipodšívka pre golier a manžety; narezaná

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba z priadzí9)

ex kap. 63

Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy;
obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky;
handry; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

6301 až
6304

Prikrývky, cestovné koberèeky, poste¾ná bielizeò
atï.; iné bytové textílie:
- Z plsti, netkané

- Ostatné:

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

alebo

(4)
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-- Vyšívané

Výroba z nebielenej jednoduchej
priadze9),10)
alebo
výroba z nevyšívaných textílií
(inej ako pletenej a háèkovanej)
za predpokladu, že hodnota
použitých nevyšívaných textílií
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

-- Ostatné

Výroba z nebielenej jednoduchej
priadze9),10)

6305

Vrecia a vrecká na balenie tovaru

Výroba z:7)
- prírodných vlákien,
- striže z chemických vlákien
nemykanej, neèesanej ani inak
nespracovanej na spriadanie,
alebo
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;
stany; lodné plachty na èlny a dosky na plachtenie
na vode alebo súši; kempingové výrobky:
- Z netkaných textílií

Výroba z:7),9)
- prírodných vlákien, alebo
- chemických materiálov alebo
textilnej vlákniny

- Ostatné

Výroba z nebielenej jednoduchej
priadze7),9)

6307

Iné celkom dohotovené výrobky vrátane strihových
šablón

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

6308

Súpravy zložené z tkanín a priadze, tiež
s doplnkami na výrobu koberèekov, tapisérií,
vyšívaných stolových obrusov alebo servítok alebo
podobných textilných výrobkov v balení na predaj
v malom

Každá položka súboru musí spåòa•
pravidlo, ktoré by na òu platilo,
keby nebola zaradená do súpravy.
Možno však vèleni• nepôvodné
výrobky, ak ich celková hodnota
nepresahuje 15 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 64

Obuv; gamaše a podobné výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem zostáv zvrškov
pripojených k vnútorným
podrážkam alebo iným
komponentom podrážky položky
6406

6406

Èasti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených
s podrážkami, inými ako vonkajšími); vkladacie
stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky;
gamaše, chránièe holennej kosti a podobné výrobky
a ich súèasti

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

alebo

(4)

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

Strana 643

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

ex kap. 65

Pokrývky hlavy a ich súèasti; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

6503

Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené zo
šišiakov alebo šišiakových kotúèov položky 6501,
tiež podšívané alebo ozdobené

Výroba z priadze alebo textilných
vlákien9)

6505

Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo
háèkované alebo celkom dohotovené z èipiek, plsti
alebo inej textilnej metráže (nie však v pásoch), tiež
podšívané a obrúbené; sie•ky na vlasy
z akýchko¾vek materiálov, tiež podšívané alebo
ozdobené

Výroba z priadze alebo textilných
vlákien9)

ex kap. 66

Dáždniky, slneèníky, vychádzkové palice, palice so
sedadielkom, bièe, jazdecké bièíky a ich súèasti;
okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

6601

Dáždniky a slneèníky (vrátane dáždnikov v palici,
záhradných slneèníkov a podobných výrobkov)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 67

Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé
kvetiny; výrobky z ¾udských vlasov

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 68

Výrobky z kameòa, sadry, cementu, azbestu, s¾udy
alebo podobných materiálov; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 6803

Výrobky z prírodnej alebo aglomerovanej bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex 6812

Výrobky z azbestu alebo zmesi na podklade azbestu
alebo azbestu a uhlièitanu horeènatého

Výroba z materiálov ktorejko¾vek
položky

ex 6814

Výrobky zo s¾udy vrátane aglomerovanej alebo
rekonštituovanej s¾udy na podložke z papiera,
kartónu, lepenky alebo iných materiálov

Výroba z opracovanej s¾udy
(vrátane aglomerovanej alebo
rekonštituovanej s¾udy)

kap. 69

Keramické výrobky

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 70

Sklo a sklenené výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 7003
ex 7004 a
ex 7005

Sklo s neodrazovou vrstvou

Výroba z materiálov položky 7001

7006

Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané,
s brúsenými hranami, ryté, vàtané, smaltované
alebo inak opracované, ale nie zarámované alebo
spájané s inými materiálmi:
- Ploché sklenené podložky potiahnuté tenkým
dielektrickým filtrom polovodièovej èistoty
v súlade s normami SEMII11)
- Ostatné

Výroba z nepotiahnutých plochých
sklenených podložiek položky
7006
Výroba z materiálov položky 7001

(4)
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alebo

7007

Bezpeènostné sklo tvrdené alebo vrstvené

Výroba z materiálov položky 7001

7008

Izolaèné jednotky z nieko¾kých sklenených tabú¾

Výroba z materiálov položky 7001

7009

Sklenené zrkadlá, tiež zarámované vrátane spätných
zrkadielok

Výroba z materiálov položky 7001

7010

Demižóny, sklenené f¾aše, banky, konzervované
poháre a poháre na zaváranie, tégliky, liekovky,
trubièky na tablety, ampulky a iné sklenené obaly,
používané na dopravu alebo na balenie tovaru;
sklenené zátky, vieèka a iné uzávery zo skla

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok
alebo
brúsenie sklenených výrobkov za
predpokladu, že celková hodnota
nebrúsených sklenených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7013

Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo,
sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu
miestností a na podobné úèely (s výnimkou tovaru
položky 7010 alebo 7018)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky, okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok
alebo
brúsenie sklenených výrobkov za
predpokladu, že celková hodnota
nebrúsených sklenených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu
alebo
ruèné dekorovanie (okrem
zdobenia sie•otlaèou) ruène
fúkaných sklenených výrobkov za
predpokladu, že celková hodnota
ruène fúkaných sklenených
výrobkov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 7019

Výrobky zo sklenených vlákien (okrem priadzí)

Výroba z:
- nefarebných, narezaných alebo
nenarezaných prameòov, lunty,
alebo priadze a zo
- sklenenej vaty

ex kap. 71

Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované),
drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy
plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky
z nich; umelá bižutéria; mince; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 7101

Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované),
triedené, doèasne navleèené na ni• na u¾ahèenie ich
dopravy

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 7102, ex
7103 a ex
7104

Opracované drahokamy a polodrahokamy a umelé
alebo rekonštituované kamene

Výroba z neopracovaných
drahokamov alebo
polodrahokamov

ex 7106,
ex 7108 a
ex 7110

Drahé kovy

(4)

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

Strana 645

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

- Netvárnené

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 7106,
7108 alebo 7110
alebo
elektrolytická, tepelná alebo
chemická separácia drahých kovov
èísel 7106, 7108 alebo 7110
alebo
zlievanie drahých kovov položky
7106, 7108 alebo 7110 navzájom
alebo s obyèajnými kovmi

- Vo forme polotovarov alebo v práškovej forme

Výroba z netvárnených drahých
kovov

ex 7107,
ex 7109 a
ex 7111

Kovy plátované drahými kovmi alebo doublé vo
forme polotovarov

Výroba z kovov plátovaných
drahými kovmi, netvárnených

7116

Výrobky z pravých perál (prírodných alebo umelo
pestovaných), drahokamov alebo polodrahokamov
(prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7117

Umelá bižutéria

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok
alebo
výroba sèasti z obyèajných kovov
nepokovených alebo nepokrytých
drahými kovmi za predpokladu, že
hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex kap. 72

Liatina, železo a oce¾; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z materiálov položky
7201, 7202, 7203, 7204 alebo
7205

7208 až
7216

Ploché valcované výrobky, valcovaný drôt, tyèe
a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa
alebo z nelegovanej ocele

Výroba zo železných alebo
z nelegovaných oce¾ových ingotov
alebo iných primárnych foriem
položky 7206

7217

Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba zo železných alebo
z nelegovaných oce¾ových
polotovarových materiálov
položky 7207

ex 7218,
7219 až
7222

Polotovary, ploché valcované výrobky, valcovaný
drôt, tyèe a prúty, uholníky, tvarovky a profily
z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo iných
primárnych foriem položky 7218

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarových
materiálov položky 7218

(4)
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alebo

ex 7224,
7225 až
7228

Polotovary, ploché valcované výrobky, valcovaný
drôt, tyèe a prúty valcované za tepla v nepravidelne
navinutých zvitkoch; uholníky, tvarovky a profily
z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyèe
z legovanej alebo nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných
primárnych foriem položky 7206,
7218 alebo 7224

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarových
materiálov položky 7224

ex kap. 73

Výrobky z liatiny, zo železa alebo z ocele; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7206

7302

Materiál na stavbu železnièných alebo
elektrièkových tratí zo železa alebo z ocele;
ko¾ajnice, prídržné ko¾ajnice a ozubnice, hrotnice,
srdcovky, výhybky, prestavné tyèe, výmeny
a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (prieène
podvaly), ko¾ajnicové spojky, ko¾ajnicové stolièky
a kliny ko¾ajnicových stolièiek, podkladnice
(podkladné dosky), prídržky, podperné dosky,
klieštiny (•ahadlá) a iné dielce špeciálne
prispôsobené na kladenie, spájanie alebo
upevòovanie ko¾ajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304,
7305 a
7306

Rúry, rúrky a duté profily bezšvíkové zo železa
(iného ako liatina) alebo z ocele

Výroba z materiálov položky
7206, 7207, 7218 alebo 7224

ex 7307

Príslušenstvá na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele
(napr. spojky, kolená) (ISO No X5CrNiMo 1712),
skladajúce sa z nieko¾kých èastí

Sústruženie, vàtanie,
vystruhovanie, závitovanie,
odstraòovanie ostrapkov
a pieskovanie výkovkov za
predpokladu, že hodnota
použitých výkovkov nepresahuje
35 % ceny výrobku zo závodu

7308

Konštrukcie (s výnimkou montovaných stavieb
položky 9406) a èasti konštrukcií (napr. mosty, èasti
mostov, stavidlá, veže, stožiare, ståpy, piliere,
strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná
a ich rámy, prahy dverí, okenice, ståpkové
zábradlie) zo železa alebo z ocele; dosky, tyèe,
prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné
výrobky na použitie v konštrukciách zo železa
alebo z ocele

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Nesmú sa
však použi• zvárané uholníky,
tvarovky a profily položky 7301

ex 7315

Protišmykové re•aze

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
položky 7315 nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu

(4)
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ex kap. 74

Meï a výrobky z medi; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7401

Medený kamienok (medený lech); cementová meï
(zrážaná meï)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

7402

Nerafinovaná meï; medené anódy na elektrolytickú
rafináciu

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

7403

Rafinovaná meï a zliatiny medi, netvárnené
- Rafinovaná meï

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

- Zliatiny medi a rafinovaná meï obsahujúca iné
surové prvky

Výroba z rafinovanej medi,
netvárnenej alebo z odpadu
a šrotu z medi

7404

Medené odpady a medený šrot

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

7405

Predzliatiny medi

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 75

Nikel a výrobky z niklu; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7501 až
7503

Niklový kamienok, spekané výrobky oxidu
nikelnatého a iné medziprodukty metalurgie niklu;
netvárnený nikel, niklové odpady a niklový šrot

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 76

Hliník a výrobky z hliníka; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

alebo

(4)
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7601

Surový (nespracovaný) hliník

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu
alebo
výroba tepelným alebo
elektrolytickým spracovaním
z nelegovaného hliníka alebo
odpadu a hliníkového šrotu

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 7616

Výrobky z hliníka iné ako gáza, tkaniny,
mriežkoviny, sie•oviny a pletivá, vystužujúce
tkaniny a podobné materiály z hliníkového odpadu,
plechu alebo pásu

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok. Možno však
použi• gázu, kovové tkaniny
(kontinuálne i diskontinuálne),
mreže, sie•ovinu, pletivo,
vystužujúce tkaniny a podobné
materiály z hliníkového drôtu,
plechu alebo pásu a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 77

Je vo¾ná, urèená na eventuálnu potrebu
harmonizovaného systému

ex kap. 78

Olovo a výrobky z olova; okrem:

7801

Surové (nespracované) olovo

7802

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

- Rafinované olovo

Výroba z olovených prútov alebo
zo “surového” olova

- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Nesmie sa
však použi• odpad a šrot položky
7802

Olovené odpady a olovený šrot

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

alebo

(4)
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

ex kap. 79

Zinok a výrobky zo zinku; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

7901

Surový (nespracovaný) zinok

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Nesmie sa však použi• odpad
a šrot položky 7902

7902

Zinkový odpad a zinkový šrot

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 80

Cín a výrobky z cínu; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

8001

Surový (nespracovaný) cín

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Nesmie sa
však použi• odpad a šrot položky
8002

8002 a
8007

Cínový odpad a šrot; ostatné výrobky z cínu

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

kap. 81

Ostatné základné kovy; cementy; výrobky z nich
- Ostatné základné kovy, tvárnené, výrobky z nich

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov tej
istej položky ako výrobok
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex kap. 82

Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce
príbory zo základných kovov; ich èasti a súèasti zo
základných kovov; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

8206

Dva alebo nieko¾ko nástrojov položiek 8202 až
8205, zostavené do súprav na predaj v malom

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 8202 až
8205. Do súpravy však možno
zaradi• nástroje èísel 8202 až
8205 za predpokladu, že ich
celková hodnota nepresahuje
15 % ceny výrobku zo závodu

alebo

(4)
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8207

Vymenite¾né nástroje na ruèné náradie, tiež
mechanicky poháòané, alebo na obrábacie stroje
(napr. na lisovanie, rezanie, dierovanie, rezanie
vonkajších a vnútorných závitov, vàtanie,
vyvàtavanie, pre•ahovanie, frézovanie, sústruženie
alebo upevòovanie skrutiek) vrátane nástrojov na
•ahanie alebo vytláèanie kovov a vàtanie hornín
a sondáž pri zemných prácach

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8208

Nože a rezacie doštièky na stroje alebo mechanické
zariadenia

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8211

Nože s hladkou alebo vrúbkovanou rezanou èepe¾ou
(vrátane záhradníckych žabiek), iné ako položky
8208

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Možno však
použi• èepele a rukoväte zo
základných kovov

8214

Iný nožiarsky tovar (napr. strojèeky na strihanie
vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáèiky,
štiepacie sekery a obojruèné sekáèiky, nože na
papier); súpravy a náèinie na manikúru alebo
pedikúru (vrátane pilníèkov na nechty)

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Možno však
použi• rukoväte zo základných
kovov

8215

Lyžice, vidlièky, zberaèky, naberaèky, cukrárske
lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla,
klieštiky na cukor a podobné kuchynské
a jedálenské výrobky

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Možno však
použi• rukoväte zo základných
kovov

ex kap. 83

Rôzne výrobky zo základných kovov; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 8302

Ostatné príchytky a kovania a podobné výrobky pre
stavebníctvo a zariadenia na automatické zatváranie
dverí

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Ale ostatné materiály položky
8302 sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku zo závodu

ex 8306

Sošky a iné ozdobné predmety zo základných kovov

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok.
Ale ostatné materiály položky
8306 sa môžu použi• za
predpokladu, že ich celková
hodnota nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

alebo

(4)
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ex kap. 84

Jadrové reaktory, kotly, prístroje a mechanické
nástroje; ich èasti; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8401

Jadrové palivové èlánky

Výroba, pri ktorej všetky použité
materiály sú zaradené do inej
položky ako výrobok12)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8402

Generátory na výrobu vodnej alebo inej pary –
parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné
kúrenie schopné dodáva• tak teplú vodu, ako aj
paru); kotly nazývané “na prehriatu vodu”

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8403 a
ex 8404

Kotly ústredného kúrenia iné ako kotly položky
8402, a pomocné zariadenia na kotly ústredného
kúrenia

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položiek 8403
a 8404

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8406

Turbíny na vodnú a inú paru

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8407

Vratné alebo rotaèné zážihové spa¾ovacie piestové
motory

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8408

Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo
motory so žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8409

Èasti a súèasti urèené prevažne alebo výhradne na
motory položky 8407 alebo 8408

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8411

Prúdové motory, turbovrtu¾ové pohony a ostatné
plynové turbíny

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8412

Ostatné motory a pohony

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
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ex 8413

Rotaèné objemové èerpadlá

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8414

Priemyselné ventilátory, dúchadlá a podobne

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8415

Klimatizaèné prístroje skladajúce sa z ventilátora
so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov
na zmenu teploty a vlhkosti vrátane strojov
a prístrojov, v ktorých nemôže by• vlhkos•
regulovaná oddelene

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8418

Chladnièky, mraziace boxy a iné chladiace alebo
mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné
èerpadlá, iné ako klimatizaèné stroje a prístroje
položky 8415

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvodných
materiálov

ex 8419

Stroje na spracovanie dreva a výrobu bunièiny,
papiera a kartónov

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu, a
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota materiálov tej istej
položky ako výrobok
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8420

Kalandre alebo iné valcovité stroje s výnimkou
strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce na
tieto stroje

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu, a
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota materiálov tej istej
položky ako výrobok
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

(3)

alebo

(4)
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8423

Prístroje a zariadenia na váženie (s výnimkou váh
s citlivos•ou 5 centigramov alebo väèšou) vrátane
váh spojených s poèítacími alebo kontrolnými
prístrojmi; závažia na váhy všetkých druhov

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8425 až
8428

Zdvíhacie, nakladacie alebo vykladacie
a manipulaèné strojové zariadenia

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu, a
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota použitých materiálov
položky 8431 nepresahuje 10 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8429

Buldozéry, angledozéry, zrovnávaèe, (grejdre),
stroje na vyrovnávanie terénu (nivelizátory),
škrabaèe (skrejpre), mechanické lopaty, rýpadlá
a lopatové nakladaèe, ubíjadlá a cestné valce
s vlastným pohonom
- Cestné valce

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu, a
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota všetkých použitých
materiálov položky 8431
nepresahuje 10 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8430

Ostatné stroje a zariadenia zrovnávacie,
vyrovnávacie (nivelaèné), škrabacie, håbiace,
udupávacie, zhus•ovacie, •ažobné (dolovacie) alebo
vàtacie, na zemné práce, •ažbu rúd a nerastov;
baranidlá a vy•ahovaèe pilót, snehové pluhy
a snehové frézy

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu, a
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota všetkých použitých
materiálov položky 8431
nepresahuje 10 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8431

Súèasti urèené hlavne alebo výluène na cestné valce

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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8439

Stroje a zariadenia na výrobu bunièiny
(papieroviny) a na výrobu alebo koneènú úpravu
papiera, kartónu alebo lepenky

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov tej istej položky ako
výrobok nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8441

Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie bunièiny
(papieroviny), papiera, kartónu, lepenky vrátane
rezaèiek všetkých druhov

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov tej istej položky ako
výrobok nepresahuje 25 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8444 až
8447

Stroje týchto èísel na použitie v textilnom priemysle

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8448

Pomocné stroje a zariadenia vhodné k strojom
položiek 8444 a 8445

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8452

Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu
a zošívanie kníh položky 8440; nábytok, podstavce
a kryty zvláš• upravené pre šijacie stroje; ihly do
šijacích strojov

8456 až
8466

- Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom) s hlavou,
ktorej hmotnos• nepresahuje 16 kg bez motora
alebo 17 kg spolu s motorom

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu,
- hodnota všetkých nepôvodných
materiálov použitých pri
zostavovaní hlavy (bez motora)
nepresahuje hmotnos• použitých
pôvodných materiálov a
- použité mechanizmy napínania
nite, háèkovania a k¾ukatého
stehu sú pôvodné

- Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Stroje a obrábacie stroje a ich èasti a príslušenstvo
položiek 8456 až 8466

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

(4)

8469 až
8472

Kancelárske stroje a zariadenia (napríklad písacie
stroje, poèítacie stroje, stroje na automatické
spracovanie dát, kopírovacie stroje, zošívaèky)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8480

Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie
základne; modely na formy, formy na kovy
(iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo,
nerastné materiály, kauèuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

8482

Gu¾ôèkové, valèekové alebo ihlové ložiská

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8484

Tesnenia a podobné spojenia z kovových platní
kombinované s iným materiálom alebo s viacerými
vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a
podobných spojení rôzneho zloženia balené vo
vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch;
mechanické upchávky

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8485

Èasti a súèasti strojov a prístrojov neobsahujúce
elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo
iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole
inde uvedené alebo zahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich èasti
a súèasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku,
prístroje na záznam televízneho obrazu a zvuku
a èasti, súèasti a príslušenstvo na tieto prístroje;
okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8501

Elektrické motory a generátory
(s výnimkou generátorových agregátov)

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položky 8503
nepresahuje 10 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8502

Elektrické generátorové agregáty a rotaèné menièe
(konvertory)

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položiek 8501 alebo
8503 nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
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ex 8504

Zdrojové jednotky pre prístroje na automatické
spracovanie dát

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8518

Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež
vstavané; elektrické nízkofrekvenèné zosilòovaèe;
elektrické zosilòovaèe zvuku

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8519

Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové šasi,
kazetové prehrávaèe a iné zvukové reprodukèné
prístroje bez zariadenia na záznam zvuku

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8520

Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež
s reprodukèným zariadením

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8521

Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu,
tiež so zabudovaným videotunerom

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8522

Èasti, súèasti a príslušenstvo vhodné na použitie
výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519
až 8521

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8523

Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo
podobný záznam s výnimkou výrobkov kapitoly 37

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8524

Gramofónové platne, magnetické pásky a iné
nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné
záznamy vrátane matríc a galvanických odtlaèkov
na výrobu platní, ale s výnimkou výrobkov
kapitoly 37

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Matrice a galvanické odtlaèky na výrobu
gramofónových platní
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(3)

alebo
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- Ostatné

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci limitu uvedeného vyššie
hodnota všetkých použitých
materiálov položky 8523
nepresahuje 10 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8525

Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne
vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so
zariadením na záznam alebo reprodukciu zvuku;
televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné
videokamery

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8526

Rádiolokaèné a rádiosondážne prístroje (radary),
rádionavigaèné prístroje a rádiové prístroje na
dia¾kové riadenie

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8527

Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie, tiež
kombinované v jednej skrini s prístrojom na
záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8528

Televízne prijímaèe, tiež so vstavanými
rozhlasovými prijímaèmi alebo prístrojmi na
záznam èi reprodukciu zvuku alebo obrazu;
videomonitory a videoprojektory

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8529

Èasti a súèasti vhodné výluène alebo hlavne
k prístrojom položiek 8525 až 8528
Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- Vhodné výluène alebo hlavne k prístrojom
na záznam alebo reprodukciu obrazu
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- Ostatné

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8535 a
8536

Elektrické prístroje na vypínanie, spínanie
a ochranu elektrických obvodov alebo na pripájanie
elektrických obvodov, spájanie èi zapájanie vnútri
elektrických obvodov

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položky 8538
nepresahuje 10 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8537

Rozvádzaèe, rozvodové panely, ovládacie
(dispeèerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne
vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami
položky 8535 alebo 8536 na elektrické riadenie
alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane
zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90
a èíslicové riadiace zariadenia s výnimkou spínacích
strojov a zariadení položky 8517

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položky 8538
nepresahuje 10 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8541

Diódy, tranzistory a podobné polovodièové
zariadenia okrem doštièiek ešte nerozrezaných na
èipy

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

8542

Elektronické integrované obvody a mikrozostavy
Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položiek 8541 alebo
8542 nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu
alebo
difúzna operácia (pri ktorej sú
integrované obvody formované
na polovodièovej podložke
selektívnym zavedením vhodného
dopantu), tiež zmontovaných
a/alebo testovaných v inej krajine,
ako je uvedené v èlánkoch 3 a 4

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- Monolitické integrované obvody
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položiek 8541 alebo
8542 nepresahuje 10 % ceny
výrobku zo závodu

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované
(tiež lakovým povrchom alebo s anódickým
okyslièením) a ostatné izolované elektrické vodièe,
tiež s prípojkami; káble z optických vlákien
vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež
spojené s elektrickými vodièmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvet¾ovacie
uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné
výrobky zhotovené z grafitu alebo iného uhlíka, tiež
spojené s kovom, používané na elektrické úèely

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8546

Elektrické izolátory z ¾ubovo¾ného materiálu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8547

Izolaèné èasti a súèasti na elektrické stroje, prístroje
a zariadenia, vyrobené úplne z izolaèných
materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu
vlisovanými drobnými kovovými súèas•ami (napr.
objímkami so závitom) slúžiacimi výluène na
pripevòovanie, s výnimkou izolátorov položky
8546; elektrické vodivé rúrky a ich spojky zo
základného kovu s vnútorným izolaèným materiálom

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8548

Odpad a zvyšky galvanických èlánkov, batérií
a elektrických akumulátorov, nepoužite¾né
galvanické èlánky, batérie a elektrické akumulátory;
elektrické èasti a súèasti strojov a prístrojov
neuvedené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 86

Železnièné a elektrièkové lokomotívy; vozový park
a jeho èasti a súèasti; zvrškový upevòovací materiál,
nepojazdné zariadenia a ich èasti; dopravné
signalizaèné mechanické (tiež elektromechanické)
zariadenia všetkých druhov; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8608

Ko¾ajový zvrškový upevòovací materiál
a nepojazdné zariadenia; mechanické (tiež
elektromechanické) návestné, bezpeènostné,
kontrolné, ovládacie prístroje na železniènú alebo
inú ko¾ajovú dopravu, na cestnú alebo rieènu
dopravu, na parkoviská, na prístavné
a letiskové zariadenia; ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
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ex kap. 87

Vozidlá iné ako železnièné alebo elektrièkové, ich
èasti a súèasti

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8709

Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho
zariadenia, typy používané v továròach, skladoch,
prístavoch alebo na letiskách na prepravu tovaru na
krátke vzdialenosti; malé •ahaèe používané na
železnièných staniciach; ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

8710

Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené
zbraòami; ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle
s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom;
prívesné vozíky

- - Nepresahujúcim 50 cm3

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 20 % ceny výrobku
zo závodu

- - Presahujúcim 50 cm3

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

- So spa¾ovacím motorom s vratným pohybom
piestov a s objemom valcov:
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
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(1)

(2)

ex 8712

Bicykle bez gu¾kových ložísk

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky 8714

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8715

Detské koèíky a ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

8716

Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického
pohonu; ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 88

Lietadlá, kozmické lode a ich èasti a súèasti:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 8804

Rotujúce padáky

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 8804

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

8805

Letecké katapulty, palubné lapaèe a podobné
mechanizmy; pozemné prístroje na letecký výcvik;
ich èasti a súèasti

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 89

Lode, èlny a plávajúce konštrukcie

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Nemožno
však použi• trupy položky 8906

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu

ex kap. 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické,
kinematografické, meracie, kontrolné alebo presné;
nástroje a prístroje lekárske a chirurgické; ich èasti
a súèasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

(3)

alebo

(4)
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9001

Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble
optických vlákien, iné ako zaradené do položky
8544; polarizaèný materiál v tvare listov alebo
dosiek; šošovky, tiež kontaktné, hranoly, zrkadlá
a iné optické èlánky, z akéhoko¾vek materiálu,
nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické èlánky
z akéhoko¾vek materiálu, zasadené, na nástroje
alebo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného
skla

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9004

Rámy a obruby na okuliare a na ochranné okuliare
alebo podobné výrobky a ich èasti a súèasti

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 9005

Binokulárne a monokulárne ïalekoh¾ady, optické
teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné
astronomické prístroje a ich podstavce a rámy
s výnimkou rádioastronomických prístrojov

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvodných
materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

ex 9006

Fotografické prístroje okrem kinematografických;
prístroje a žiarovky na bleskové svetlo, iné ako
elektricky zapa¾ované bleskové žiarovky

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvodných
materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

9007

Kinematografické kamery a premietacie prístroje,
tiež so vstavanými prístrojmi na záznam
a reprodukciu zvuku

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvodných
materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

9011

Združené optické mikroskopy vrátane mikroskopov
na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo na
mikroprojekciu

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok,
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu
všetkých použitých pôvodných
materiálov

ex 9014

Iné navigaèné nástroje a prístroje

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9015

Geodetické, topografické, zememeraèské, nivelaèné,
fotogrametrické, hydrografické, oceánografické,
hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje a prístroje okrem kompasov; dia¾komery

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9016

Váhy s citlivos•ou 5 cg alebo väèšou, tiež so
závažiami

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9017

Kresliace, rysovacie alebo poèítacie prístroje
(napr. kresliace stroje, pantografy, uhlomery,
rysovadlá, logaritmické pravítka a poèítacie kotúèe);
ruèné dåžkové meradlá (napr. metre, meracie
pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre)
inde v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9018

Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo
zverolekárske nástroje a prístroje vrátane
scintigrafických prístrojov, ostatné elektrolieèebné
prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku

alebo

(4)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých
materiálov nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

- Stomatologické kreslá so stomatologickými
prístrojmi a nástrojmi vrátane p¾uvadiel

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky vrátane iných materiálov
položky 9018

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu
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9019

Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje;
psychotechnické prístroje; prístroje na lieèbu
ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje
oživovacie a iné lieèebné dýchacie prístroje

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

9020

Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky okrem
ochranných masiek bez mechanických èastí
a vymenite¾ných filtrov

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 25 % ceny výrobku
zo závodu

9024

Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti
v •ahu, stlaèite¾nosti, pružnosti alebo iných
mechanických vlastností materiálov
(napr. kovov, dreva, textilu, papiera, plastov)

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9025

Hydrometre a podobné plávajúce prístroje,
teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery
a psychometre, tiež registraèné i navzájom
kombinované

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9026

Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu
prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných
charakteristík kvapalín alebo plynov
(napr. prietokomery, hladinomery, manometre,
meraèe spotrebovaného tepla) okrem prístrojov
a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9027

Prístroje a nástroje na fyzikálne alebo chemické
rozbory (napr. polarimetre, refraktometre,
spektrometre, analyzátory plynov alebo dymu);
prístroje a nástroje na urèovanie viskozity,
pórovitosti, roz•ažnosti, povrchového napätia
a pod.; prístroje a nástroje na kalometrické,
akustické alebo fotometrické meranie (vrátane
expozimetrov); mikrotómy

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9028

Meraèe dodávky a výroby plynov, kvapalín
a elektrickej energie vrátane meraèov na ich
kalibrovanie
- Èasti, súèasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
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9029

Otáèkomery, poèítaèe výrobkov, taxametre, meraèe
ubehnutej dráhy, krokomery a pod.; rýchlomery
a tachometre okrem patriacich do položiek 9014
alebo 9015; stroboskopy

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje
a nástroje na meranie a kontrolu elektrických
velièín okrem meraèov položky 9028; prístroje
a nástroje na meranie alebo zis•ovanie žiarenia alfa,
beta, gama, röntgenového, kozmického alebo iného
ionizujúceho žiarenia

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9031

Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje,
inde neuvedené ani nezahrnuté; projektory na
kontrolu profilov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9032

Automatické regulaèné alebo riadiace prístroje
a nástroje

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9033

Èasti, súèasti a príslušenstvá v tejto kapitole inde
neuvedené ani nezahrnuté na stroje, nástroje
a prístroje kapitoly 90

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 91

Hodiny, hodinky a ich èasti; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

9105

Ostatné hodiny

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

9109

Hodinové stroje úplné a zmontované

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých
nepôvodných materiálov
nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

9110

Úplné hodinové alebo hodinkové strojèeky,
nezmontované alebo èiastoène zmontované
(súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové
strojèeky zmontované; nedohotovené hodinové
alebo hodinkové strojèeky

Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
ceny výrobku zo závodu a
- v rámci uvedeného limitu
hodnota všetkých použitých
materiálov položky
9114 nepresiahne 10 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu
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9111

Puzdrá hodiniek a ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

9112

Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné
výrobky tejto kapitoly a ich èasti a súèasti

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 30 % ceny výrobku
zo závodu

9113

Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich èasti
a súèasti:
- Zo základných kovov, tiež pozlátených,
postriebrených alebo pokovovaných, alebo
plátovaných drahým kovom

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

- Ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 92

Hudobné nástroje; èasti a súèasti a príslušenstvo
týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

kap. 93

Zbrane a strelivo; ich èasti a súèasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 94

Nábytok; lekársky, chirurgický nábytok; poste¾oviny
a podobné potreby; svietidlá inde neuvedené ani
nezahrnuté; reklamné svietidlá; svetelné reklamy,
svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné
výrobky; montované stavby; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

ex 9401
a ex 9403

Nábytok zo základných kovov s nevypchávaným
bavlneným po•ahom s hmotnos•ou látky 300g/m2
alebo menšou

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok,
alebo
výroba z bavlnenej tkaniny už
v hotovej forme na použitie
s materiálmi položky 9401 alebo
9403 za predpokladu, že
- jej hodnota tkaniny nepresahuje
25 % ceny výrobku zo závodu a
- všetky ostatné materiály sú
pôvodné a sú zaradené do
položky inej ako 9401 alebo 9403

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku
zo závodu

Príloha k èiastke 116

Zbierka zákonov 2003

Èíslo HS

Názov tovaru
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(2)
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Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

alebo

9405

Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich èasti a súèasti
inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy,
svetelné znaky a znaèky, svetelné oznamovacie
tabule a podobné výrobky s pevným osvet¾ovacím
zdrojom a ich èasti a súèasti inde neuvedené ani
nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

9406

Montované stavby

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex kap. 95

Hraèky, hry a športové potreby; ich èasti a súèasti
a príslušenstvo; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

9503

Ostatné hraèky; zmenšené modely a podobné
modely na hranie, tiež mechanické; skladaèky
všetkých druhov

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 9506

Golfové palice a ich èasti a súèasti

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Môžu sa však
použi• bloky na výrobu hláv
golfových palíc

ex kap. 96

Rôzne výrobky; okrem:

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

ex 9601
a ex 9602

Výrobky zo živoèíšnych, rastlinných alebo
nerastných rezbárskych materiálov

Výroba z rezbárskych materiálov
rovnakých položiek ako výrobok

ex 9603

Metly, kefy a štetce (okrem prútených metiel aj
nasadených a pod. a štetcov vyrobených z kuních
a veverièích chlpov), ruèné mechanické zmetáky
na dlážku, bez pohonu, maliarske podložky
a valèeky, stierky z gumy alebo podobných
ohybných materiálov

Výroba, pri ktorej hodnota
všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

9605

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo na
èistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet súpravy musí
spåòa• pravidlo, ktoré by sa ho
týkalo, keby nebol zaradený do
súpravy. Možno však použi•
nepôvodné materiály, ak ich
celková hodnota nepresahuje
15 % ceny výrobku zo závodu

9606

Gombíky, stláèacie gombíky, formy na gombíky
a ostatné èasti a súèasti gombíkov alebo stláèacích
gombíkov; gombíkové polotovary

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

(4)
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Èíslo HS

Názov tovaru

(1)

(2)

Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(3)

9608

Gu¾ôèkové perá; popisovaèe, znaèkovaèe
a zvýrazòovaèe s plsteným hrotom alebo s iným
pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá
a iné perá; rydlá na rozmnožovaèe; patentné
ceruzky; rúèky na pero, rúèky na ceruzku a podobné
výrobky; èasti a súèasti týchto výrobkov vrátane
ochranných krytov a príchytiek okrem výrobkov
položky 9609

Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok. Možno však
použi• oce¾ové perá (do rúèky)
alebo hroty oce¾ových pier
rovnakej položky ako výrobok

9612

Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky
napustené tlaèiarenskou èeròou alebo inak
pripravené na zanechanie odtlaèkov, tiež na
cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky, aj
napustené, tiež v škatu¾kách

Výroba:
- z materiálov akejko¾vek položky
okrem položky, do ktorej je
zaradený výrobok, a
- pri ktorej hodnota všetkých
použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku
zo závodu

ex 9613

Zapa¾ovaèe s piezoelektrickým zapa¾ovacím
systémom

Výroba, pri ktorej hodnota
použitých materiálov položky
9613 nepresahuje 30 % ceny
výrobku zo závodu

ex 9614

Fajky vrátane fajkových hláv

Výroba z nahrubo opracovaných
obrobkov

kap. 97

Umelecké diela, zberate¾ské predmety a starožitnosti Výroba z materiálov akejko¾vek
položky okrem položky, do ktorej
je zaradený výrobok

alebo

(4)

1

) Osobitné podmienky vz•ahujúce sa na „špecifické postupy“ pozri v úvodných poznámkach 7.1 a 7.3.
) Osobitné podmienky vz•ahujúce sa na „špecifické postupy“ pozri v úvodnej poznámke 7.2.
3
) V poznámke 3 ku kapitole 32 sa uvádza, že ide o prípravky, ktoré sa používajú na farbenie akéhoko¾vek materiálu alebo ako prísady na
2

4

výrobu farbiacich materiálov, za predpokladu, že nie sú zaradené do inej položky kapitoly 32.

) „Skupinou“ sa myslí akáko¾vek èas• èísla oddelená od ostatných bodkoèiarkou.
5
) Ak výrobok pozostáva súèasne z materiálov zaradených na jednej strane do položiek 3901 až 3906 a na druhej strane do položiek 3907 až
6

3911, uplatní sa toto obmedzenie na tú skupinu, ktorá pod¾a hmotnosti prevláda vo výrobku.

) Za vysokotransparentné fólie sa budú považova• fólie, ktorých optická tlmivos• meraná pod¾a ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom

7

je menšia ako 2 %.

) K osobitným podmienkam vz•ahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.
8
) Použitie tohto materiálu je obmedzené pri výrobe tkanín používaných v strojoch na výrobu papiera.
9
) Pozri úvodnú poznámku 6.
10
) Pre pletené alebo háèkované výrobky, nie elastické alebo pogumované, získané zošitím alebo iným spojením jednotlivých kusov pletenej
11

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

) SEMI-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
12
) Toto pravidlo platí do 31. decembra 2005.
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PRÍLOHA III K PROTOKOLU B
SPRIEVODNÉ OSVEDÈENIE EUR. 1 A ŽIADOS• O VYDANIE SPRIEVODNÉHO
OSVEDÈENIA EUR. 1
Pokyny pre tlaè
1. Každé osvedèenie musí ma• rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm a plus 8 mm. Použitý
papier musí by• biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie váži• menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí
ma• vytlaèený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo vo¾ným okom rozpozna• akéko¾vek mechanické alebo chemické
sfalšovanie.
2. Kompetentné úrady èlenských štátov EZVO alebo Slovenskej republiky si môžu ponecha• právo vlastného
vytlaèenia osvedèení alebo si ich môžu necha• vytlaèi• u schválených tlaèiarov. V druhom prípade každé osvedèenie
musí obsahova• zmienku o takom schválení. Každé osvedèenie musí obsahova• meno a adresu tlaèiara alebo
znak, pomocou ktorého možno tlaèiara identifikova•. Okrem toho musí obsahova• vytlaèené alebo nevytlaèené
poradové èíslo, pomocou ktorého možno identifikova• osvedèenie.
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) Údaj netreba uvies•.
) Ak tovar nie je zabalený, uvedie sa poèet predmetov alebo slová „vo¾ne ložené“.
3
) Vypåòa sa, ak to vyžadujú predpisy krajiny vývozu alebo územia.
2
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) Údaj netreba uvies•.
) Ak tovar nie je zabalený, uvedie sa poèet predmetov alebo slová „vo¾ne ložené“.

2
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VZOR
VYHLÁSENIE VÝVOZCU

VYHLASUJEM,

že tento tovar spåòa podmienky požadované na vydanie priloženého osvedèenia.

UVÁDZAM

okolnosti, ktoré umožnili, aby tento tovar spåòal uvedené podmienky:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

PREDKLADÁM

tieto doklady1) preukazujúce pôvod tovaru:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ZAVÄZUJEM SA,

že na požiadanie príslušných orgánov predložím ïalšie dôkazy, ktoré môžu tieto
orgány požadova• na vydanie priloženého osvedèenia, a zaväzujem sa súhlasi•
s požadovanou kontrolou mojich úètovných dokladov a kontrolou výrobných
procesov uvedeného tovaru.

ŽIADAM

o vydanie priloženého sprievodného osvedèenia EUR. 1 na tento tovar.

..........................................................
(miesto a dátum)

1

..........................................................
(podpis)

) Uvedú sa najmä dovozné doklady, sprievodné osvedèenia, faktúry, vyhlásenie výrobcu, ktoré sa týkajú tovaru používaného pri výrobe
výrobkov alebo tovaru vyvezeného spä• v nezmenenom stave.
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PRÍLOHA IV K PROTOKOLU B

Text vyhlásenia na faktúre
Vyhlásenie na faktúre, text ktorého je uvedený nižšie, musí by• vyhotovené v súlade s poznámkami pod èiarou.
Poznámky pod èiarou sa však nemusia reprodukova•.
Anglická verzia
The exporter of the products covered by this document [customs authorization No ...1)] declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.2)
Nemecká verzia
Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier
bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren
sind.2)
Francúzska verzia

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...1)] déclare que,
sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... .2)
Talianska verzia
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...1)] dichiara che,
salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... .2)
Islandská verzia
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til [leyfi tollyfirvalda nr. ...1)], lýsir því yfir að vörurnar séu, ef
annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna.2)
Nórska verzia

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument [tollmyndighetenes autorisasjons nr. ...1)] erklærer
at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse.2)

1

) Ak vyhlásenie na faktúre vystavil schválený vývozca pod¾a èlánku 22 tohto protokolu, musí sa tu uvies• èíslo povolenia schváleného vývoz-

2

cu. Ak vyhlásenie na faktúre vystavil iný než schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa tento priestor nechá vo¾ný.

) Uvedie sa pôvod tovaru.
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Slovenská verzia
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [èíslo povolenia ...1)] vyhlasuje, že okrem zrete¾ne oznaèených
majú tieto výrobky preferenèný pôvod v ... .2)

....................................................3)
(miesto a dátum)

3

....................................................4)
(podpis vývozcu, ako aj èitate¾né meno
osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)

) Tento údaj sa môže vynecha•, ak túto informáciu obsahuje samotný doklad.
) Pozri èlánok 2 ods. 5 tohto protokolu. V prípade, že sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka i na uvedenie mena.

4
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SPOLOÈNÉ VYHLÁSENIE
TÝKAJÚCE SA REVÍZIE ZMIEN PRAVIDIEL PÔVODU V DÔSLEDKU ZMIEN
HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU
Ak na základe zmien nomenklatúry zmeny pravidiel pôvodu, ako sú uvedené v Rozhodnutí è.1/2002, spôsobia
zmenu niektorého pravidla, ktoré platilo pred prijatím Rozhodnutia è.1/2002, a tieto zmeny sa javia ako
poškodzujúce záujmy príslušných sektorov, potom, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán v lehote do
31. decembra 2004, Spoloèný výbor preskúma potrebu obnovi• podstatu príslušného pravidla platného pred
prijatím Rozhodnutia è.1/2002.
Spoloèný výbor rozhodne o obnove príslušného pravidla v lehote troch mesiacov od podania žiadosti jednou zo
zmluvných strán.
Ak sa obnoví pôvodné pravidlo, zmluvné strany zabezpeèia právnu úpravu, ktorá umožní vráti• dovozné alebo
vývozné platby zaplatené za výrobky dovážané po 1. januári 2002, na ktoré sa dané pravidlo uplatnilo.

