
 

 

 

 „B. Papier a lepenka podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona 

Kód podľa 

colného 

sadzobníka 

Názov výrobku podľa colného sadzobníka 

4801 00 00 Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch 

4802 

Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo 

na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, 

v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek 

rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka; 

ručný papier a lepenka 

4804 
Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako 

papier a lepenka položky 4802 alebo 4803 colného sadzobníka 

4805 

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej 

nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 

48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo 

lepenky colného sadzobníka 

 

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtračný 

papier a lepenka  

4806 

Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier 

a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, 

v kotúčoch alebo listoch 

4807 00  

Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev 

papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani 

neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch 

 

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4811 10 00 Dechtovaný, 

bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka  

4808  

Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), 

krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, 

iné ako papier druhov opísaných v položke 4803 colného sadzobníka 

4809 

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo 

pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo impregnovaného papiera 

na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené 

v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch) 

 

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00 

Samokopírovací papier 

4810 

Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom 

alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez 

akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu 

zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane 

štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru: 

ex 4811 

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, 

potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu 

zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane 

štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov 

opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810 

4811 41 -- Samolepiace: Lepiaci alebo priľnavý papier a lepenka 



 

 

 

Kód podľa 

colného 

sadzobníka 

Názov výrobku podľa colného sadzobníka 

4811 49 00 -- Ostatné 

4814 
Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný 

transparentný papier 

4816 

Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo 

pretlačovacie papiere (iné ako papier položky 4809 colného sadzobníka), 

rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané 

v škatuliach 

4817 

Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky 

z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, 

z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu:  

4820 

Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, 

potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, 

diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače 

(s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné 

tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné 

papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo 

na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky 
 

4823 

Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových 

vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky 

z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených 

buničinových vlákien  

 

Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4823 20 00 Filtračný 

papier a lepenka  

ex 4901 Brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch  

4902 
Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný 

materiál  

ex 4903 00 00 Predlohy na kreslenie alebo maľovanie  

4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované  

4905 
Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov vrátane 

atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:  
 

4908 Obtlačky (decalcomanias)  

4909 00 00  

Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty 

s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, 

tiež s obálkami alebo ozdobami  

4910 00 00 
Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené vrátane kalendárov vo forme 

blokov 

4911 Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov a fotografií  
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