
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
 ktoré treba vykona�, aby vyrobený výrobok získal charakter

 výrobku s pôvodom (v danej krajine)

0201 Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
hovädzieho zmrazeného mäsa čísla 0202

0202 Hovädzie mäso mrazené Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
čerstvého alebo chladeného hovädzieho mäsa
čísla 0201

0206 Jedlé droby hovädzie, bravčové, baranie,
kozie, konské, oslie, z mulíc alebo múl,
čerstvé, chladené alebo mrazené

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
čísiel 0201 až 0205

0210 Mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom
náleve, sušené alebo údené, múčky a prášky,
jedlé, z mäsa alebo z drobov

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem mäsa
a drobov čísiel 0201 až 0206 a 0208 alebo
hydinových pečienok čísla 0207

0302 až 
 0305

Ryby iné ako živé Výroba, v ktorej všetky materiály kap. 3, ktoré sú
použité, už musia by� pôvodné

0402, 
 0404 až 
 0406

Mliekárenské výrobky Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem mlieka
alebo smotany čísla 0401 alebo 0402

0403 Cmar, kyslé mlieko alebo 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,
alebo kakaa

Výroba, kde
 — všetky použité materiály kap. 4 už musia by�
  pôvodné,
 — akéko¾vek použité ovocné š�avy (okrem
  ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) pod
  číslom 2009 už musia by� pôvodné,
— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov

kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku fco závod
0408 Vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé,

sušené, varené vo vode alebo v pare, 
 tvarované, zmrazené alebo inak
 konzervované, tiež s prídavkom cukru
alebo iných sladidiel

Výroba z materiálov z ktoréhoko¾vek čísla
s výnimkou vtáčích vajec pod číslom 0407

ex 0502 Štetiny a chlpy z domácich ošípaných alebo
z divých svíň

Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie
chlpov a štetín

ex 0506 Neopracované kosti a rohové kosti Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kap. 2
už musia by� pôvodné

0710 až
 0713

Jedlá zelenina, mrazená alebo sušená,
prechodne konzervovaná, okrem
 čísiel ex 0710 a ex 0711

Výroba, pri ktorej všetky použité zeleninové
materiály už musia by� pôvodné

ex 0710 Sladká kukurica (nevarená alebo varená
v pare alebo vo vode), mrazená

Výroba z čerstvej alebo z chladenej sladkej kukurice

ex 0711 Sladká kukurica,
 prechodne konzervovaná

Výroba z čerstvej alebo z chladenej sladkej kukurice

Príloha II

Číslo HS Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných
materiálov, ktoré určujú charakter pôvodu

(1) (2) (3)
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0811 Ovocie a orechy, nevarené, tiež varené
 vo vode alebo v pare, zmrazené, tiež
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:
- S prísadou cukru Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek materiálov

kap. 17, ktoré sú použité, nepresahuje 30 %
hodnoty ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie alebo
orechy už musia by� pôvodné

0812 Ovocie a orechy dočasne konzervované
(napr. oxidom siričitým alebo v slanej vode,
sírenou vodou, alebo inými konzervačnými
roztokmi), ale nevhodné v tomto stave na
okamžitú spotrebu

Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie alebo
orechy už musia by� pôvodné

0813 Ovocie sušené, iné ako čísiel 0801 až 0806;
zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto
kapitoly

Výroba, pri ktorej všetko toto používané ovocie
alebo orechy už musia by� pôvodné

0814 Šupky (kôra) citrusových plodov alebo
melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé,
zmrazené alebo dočasne konzervované
 v slanej vode, sírenej vode a v iných
konzervačných roztokoch

Výroba, pri ktorej všetko toto použité ovocie alebo
sušené orechy už musia by� pôvodné

ex kap. 11 Mlynské výrobky; slad; škroby; inulín;
pšeničný lepok okrem čísla ex 1106

Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny, zelenina,
jedlé korene a h¾uzy pod číslom 0714 alebo ovocie
už musia by� pôvodné

ex 1106 Múka a krupica zo sušených strukovín čísla
0713

Sušenie a mletie strukovín pod číslom 0708

1301 Šelak; prírodné živice (gumy), glejoživice
a balzamy, prírodné

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov čísla 1301 nesmie presiahnu� 50 % ceny
výrobku fco závod

ex 1302 Slizy a zahus�ovadlá z rastlinných produktov,
upravené

Výroba z neupravených slizov a zahus�ovadiel

1501 Bravčová mas�; iný bravčový tuk a hydinový
tuk, škvarené, tiež lisované alebo
extrahované rozpúš�adlami:
- Tuky z kostí alebo z odpadu Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla okrem

materiálov čísiel 0203, 0206 alebo 0207, alebo kostí
čísla 0506

- Ostatné Výroba z bravčového mäsa alebo z iných bravčových
drobov čísla 0203 alebo 0206 alebo z hydinového
mäsa a jedlých hydinových drobov čísla 0207

1502 Loj (hovädzí, ovčí alebo kozí) surový alebo
vyškvarený, tiež lisovaný alebo extrahovaný
rozpúš�adlami:
- Tuky z kostí alebo z odpadu Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem

materiálov čísiel 0201, 0202, 0204 alebo 0206 alebo
kostí čísla 0506

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne materiály
kap. 2 už musia by� pôvodné

1504 Tuky, oleje a ich frakcie, z rýb alebo
z morských cicavcov, tiež rafinované,
ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakcie rybích olejov a tukov a olejov

morských cicavcov
Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane
iných materiálov čísla 1504

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne materiály
kap. 2 a 3 už musia by� pôvodné

ex 1505 Rafinovaný lanolín Výroba zo surového tuku z ovčej vlny čísla 1505

(1) (2) (3)
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1506 Ostatné živočíšne tuky a oleje
 a ich frakcie, tiež rafinované,
 ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakcie Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných

materiálov čísla 1506
- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne materiály

kap. 2 už musia by� pôvodné
ex 1507 až
 1515

Netuhnúce rastlinné oleje a ich frakcie,
tiež rafinované, ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakcie s výnimkou jojobového oleja Výroba z iných materiálov čísiel 1507 až 1515
- Ostatné okrem:
  - Tungového oleja (čínskeho drevného oleja);
   myrtového vosku a japonského vosku

Výroba, pri ktorej všetky použité rastlinné materiály
už musia by� pôvodné

- Určených na technické alebo na
priemyselné použitie iné, ako je výroba
potravín na ¾udskú výživu

ex 1516 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich
frakcie reesterifikované, tiež rafinované,
už ale inak neupravené

Výroba, pri ktorej všetky použité živočíšne
a rastlinné materiály už musia by� pôvodné

ex 1517 Jedlé kvapalné zmesi rastlinných olejov čísiel
1507 až 1515

Výroba, pri ktorej všetky použité rastlinné materiály
už musia by� pôvodné

ex 1519 Technické mastné alkoholy, ktoré majú
charakter umelých voskov

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane
mastných kyselín čísla 1519

1601 Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa,
drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na
podklade týchto výrobkov

Výroba zo živočíchov kap. 1

1602 Iné upravené alebo konzervované mäso, droby
alebo krv

Výroba zo živočíchov kap. 1

1603 Vý�ažky a š�avy z mäsa, rýb alebo z kôrovcov,
mäkkýšov alebo z iných vodných
 bezstavovcov

Výroba zo živočíchov kap. 1. Všetky ryby, kôrovce,
mäkkýše alebo iné vodné bezstavovce už musia by�
pôvodné

1604 Upravené alebo konzervované ryby; kaviár
a jeho náhradky z rybacích ikier

Výroba, pri ktorej všetky použité ryby alebo rybacie
ikry už musia by� pôvodné

1605 Kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce,
upravené alebo konzervované

Výroba, pri ktorej všetky použité kôrovce,
 mäkkýše alebo iné vodné bezstavovce už musia
 by� pôvodné

ex 1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky
čistá sacharóza, v pevnom stave,
 s príchu�ami alebo
 s farebnými prísadami

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

1702 Ostatné cukry vrátane chemicky
 čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy
v pevnom stave; cukrové sirupy bez prísad
aromatických prípravkov alebo farbiva;
umelý med, tiež zmiešaný s prírodným
medom; karamelizované cukry:
- Chemicky čistá maltóza a fruktóza Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane

ostatných materiálov čísla 1702
- Ostatné cukry v pevnom stave, s prísadou

aromatických prípravkov alebo farbiva
Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap.17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité materiály už musia
by� pôvodné

ex 1703 Melasy získané extrakciou alebo rafináciou
cukru, s prísadou aromatických prípravkov
alebo farbiva

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 neprevyšuje 30 % ceny výrobku
fco závod

(1) (2) (3)
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1704 Cukrovinky bez kakaa
 (vrátane bielej čokolády)

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v nejakom inom čísle, ako je číslo
výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek
ostatných použitých materiálov kap. 17 nepresahuje
30 % ceny výrobku fco závod

1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky
obsahujúce kakao

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v nejakom inom čísle, ako je číslo
výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek
použitých materiálov kap. 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku fco závod

1901 Sladový vý�ažok; potravinové prípravky
z múky, krupice, škrobu alebo zo sladového
vý�ažku, ktoré neobsahujú kakaový prášok
alebo ho obsahujú v menšom pomere ako
50 % hmotnosti, inde neuvedené ani
nezahrnuté; potravinové prípravky čísiel 0401
až 0404, ktoré neobsahujú kakaový prášok
alebo ho obsahujú v menšom pomere ako
10 % hmotnosti, inde neuvedené ani
nezahrnuté:
- Sladový vý�ažok Výroba z obilnín kap. 10
- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú

zaradené v nejakom inom čísle, ako je číslo
výrobku, za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek
použitých materiálov kap. 17 nepresahuje 30 %
ceny výrobku fco závod

1902 Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom
alebo inými plnkami) alebo inak upravené,
 ako špagety, makaróny, rezance, široké
rezance, halušky, ravioly (mäsové alebo
zeleninové taštičky) a cannellony (druh
makarónov), kuskus, tiež pripravený

Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny
(s výnimkou tvrdej pšenice), mäso, droby, ryby,
kôrovce alebo mäkkýše už musia by� pôvodné

1903 Tapioka a jej náhradky zo škrobu v tvare
vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek, prachu
a v podobných tvaroch

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
zemiakového škrobu čísla 1108

1904 Výrobky z obilia získané napučaním
 alebo pražením obilnín alebo
 obilninových výrobkov (napr. pražené
kukuričné vločky);
 ostatné obilie ako kukurica, v zrnách,
predvarené alebo inak upravené
- Ktoré neobsahujú kakao:
- Obilniny iné ako kukurica, vo forme zŕn,

predvarené alebo inak upravené
Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Nesmú sa
však použi� zrná a klasy sladkej kukurice,
upravenej alebo konzervovanej, čísiel 2001, 2004
a 2005 a nevarenej alebo vo vode či pare varenej
sladkej kukurice, zmrazenej, čísla 0710

– Ostatné Výroba, pri ktorej
 — všetky použité obilniny a múka (s výnimkou

kukurice odrody Zea indurata a tvrdej pšenice
a ich derivátov) musia by� celkom získané,

— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
 fco závod

- S obsahom kakaa Výroba z materiálov nezaradených do čísla 1806
za predpokladu, že hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

(1) (2) (3)
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1905 Pekársky tovar, chlieb, jemné alebo trvanlivé
pečivo, tiež s pridaním kakaa; hostie, prázdne
oblátky vhodné na farmaceutické použitie,
oblátky, ryžový papier (sušený ryžový škrob
v listoch) a podobné výrobky

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla, okrem
materiálov kap. 11

2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti
rastlín, pripravené alebo konzervované v octe
alebo v kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie, orechy
alebo zelenina už musia by� pôvodné

2002 Paradajky pripravené alebo konzervované
inak ako v octe alebo v kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité paradajky už
musia by� pôvodné

2003 Huby a h¾uzovky, pripravené alebo
konzervované inak ako v octe alebo v kyseline
octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité huby alebo
h¾uzovky už musia by� pôvodné

2004 a
 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo
konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline
octovej, tiež zmrazená

Výroba, pri ktorej všetka použitá zelenina už musí
by� pôvodná

2006 Ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti
rastlín, konzervované cukrom (máčaním,
glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

2007 Zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné
 a orechové kaše (pyré) a pasty, pripravené
varením, tiež s pridaním cukru alebo iných
sladidiel

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nesmie presahova� 30 % ceny
výrobku fco závod

2008 Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak
upravené alebo konzervované, tiež s prísadou
cukru alebo iných sladidiel alebo alkoholu,
inde neuvedené ani nezahrnuté:
- Ovocie a orechy varené inak ako v pare

a vode neobsahujúce prídavok cukru,
zmrazené

Výroba, pri ktorej použité ovocie a orechy už musia
by� pôvodné

- Orechy neobsahujúce prísadu cukru alebo
alkoholu

Výroba, pri ktorej hodnota pôvodných použitých
orechov a olejnatých semien čísiel 0801, 0802
a 1202 až 1207 presahuje 60 % ceny výrobku
fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku, za
predpokladu, že hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

ex 2009 Ovocné š�avy (vrátane vínneho muštu),
neskvasené, bez prísady alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku za
predpokladu, že hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku
fco závod

ex 2101 Pražená čakanka a vý�ažky, esencie (tresti)
a koncentráty z nej

Výroba, pri ktorej všetka použitá čakanka už musí
by� pôvodná

ex 2103 - Prípravky na omáčky a pripravené omáčky,
korenisté zmesi a zmesi prísad na ochutenie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� horčičnú múčku alebo krupicu alebo
pripravenú horčicu

- Pripravená horčica Výroba z horčičnej múčky alebo krupice
ex 2104 - Polievky a bujóny a prípravky na ne Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla, okrem

pripravenej alebo konzervovanej zeleniny čísiel 2002
až 2005

- Homogenizované zmesi potravinových
prípravkov

Platí pravidlo pre číslo, v ktorom by bol výrobok
zaradený ako vo¾ne uložený
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ex 2106 Cukrové sirupy, ochutené alebo farbené Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 17 nesmie prekroči� 30 % ceny
výrobku fco závod

2201 Voda vrátane prírodných alebo umelých
minerálnych vôd a sódoviek, bez prísady
cukru alebo iných sladidiel,
nearomatizovaných; ¾ad a sneh

Výroba, pri ktorej použitá voda už musí by� pôvodná

2202 Voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek,
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo
aromatizované a iné nealkoholické nápoje
okrem ovocných alebo zeleninových štiav
čísla 2009

Výroba, kde sú všetky použité materiály zaradené
v inom čísle, ako je číslo výrobku, za predpokladu,
že hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku fco závod
a ïalej za predpokladu, že akáko¾vek ovocná š�ava
(okrem ananásovej a grapefruitovej) už musí by�
pôvodná

ex 2204 Víno z čerstvého hrozna vrátane vína
obohateného alkoholom a vínny mušt
s prídavkom alkoholu

Výroba z iného hroznového muštu

  2205
 ex 2207,
 ex 2208 a
 ex 2209

Ďalej uvedené výrobky, obsahujúce hroznové
materiály:
 
 Vermut a iné víno z čerstvého hrozna
ochutené rastlinnými alebo aromatickými
látkami; etylalkohol a iné liehoviny, tiež
denaturované; destiláty, likéry a iné
alkoholické nápoje; zmiešané alkoholické
prípravky takého druhu, ktorý sa používa
na výrobu nápojov; ocot

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla okrem
hrozna alebo akéhoko¾vek materiálu pripraveného
z hrozna

ex 2208 Whisky s alkoholometrickým titrom menším
ako 50 % vol

Výroba, pri ktorej hodnota destilátu z akejko¾vek
obilniny nepresahuje 15 % ceny výrobku fco závod

ex 2303 Škrobárenské zvyšky z výroby kukuričného
škrobu (okrem koncentrovanej máčacej vody)
s obsahom bielkovín nad 40 % hmotnosti,
počítané v sušine

Výroba, pri ktorej všetka použitá kukurica už musí
by� pôvodná

ex 2306 Pokrutiny a iný pevný odpad po extrahovaní
olivového oleja, ktoré obsahujú viac ako 3 %
olivového oleja

Výroba, pri ktorej všetky olivy už musia by� pôvodné

2309 Prípravky používané na výživu zvierat Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny, cukor
alebo melasa, mušt alebo mlieko už musia by�
pôvodné

2402 Cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky
(cigarillos) a cigarety z tabaku alebo
z tabakových náhradiek

Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého
nespracovaného tabaku alebo tabakového odpadu
čísla 2401 už musí by� pôvodné

ex 2403 Tabak na fajčenie Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého
nespracovaného tabaku alebo tabakového odpadu
číslo 2401 už musí by� pôvodné

ex 2504 Prírodný kryštalický grafit so zvýšeným
obsahom uhlíka, čistený a mletý

Obohatenie o obsah uhlíka, čistenie a mletie
surového kryštalického grafitu

ex 2515 Mramor, rozrezaný pílou alebo inak na bloky
alebo na dosky pravouhlého (vrátane
štvorcového) tvaru s hrúbkou
nepresahujúcou 25 cm

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

ex 2516 Žulový porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene
na výtvarné alebo na stavebné účely len
krájané rezaním či inak do blokov alebo do
dosiek pravouhlého (vrátane štvorcového)
tvaru s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Krájanie kameňov (tiež už rezaných) s hrúbkou,
ktorá presahuje 25 cm rezaním alebo inak

(1) (2) (3)
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ex 2518 Kalcinovaný dolomit Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu
ex 2519 Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

v hermeticky uzatvorených kontajneroch
a kysličník horečnatý, tiež čistý, iný ako tavené
alebo spekané magnéziá
 (kysličník horečnatý)

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

ex 2520 Sadry špeciálne pripravené pre stomatológiu Výroba, kde hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 2524 Prírodné azbestové vlákna Výroba z azbestového koncentrátu
ex 2525 Prášková s¾uda Mletie s¾udy alebo s¾udového odpadu
ex 2530 Farebné hlinky, kalcinované alebo vo forme

prášku
Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek

ex 2707 Oleje, v ktorých hmotnos� aromatických
zložiek prevažuje nad hmotnos�ou
nearomatických zložiek, pričom sa tieto oleje
podobajú minerálnym olejom získaným
destiláciou vysokotepelného čiernouho¾ného
dechtu, ktorých viac ako 65 % objemových
jednotiek destiluje pri teplote do 250 oC
(vrátane zmesí benzínu a benzolu) na využitie
pre energetiku alebo na vykurovanie

Ide o výrobky prílohy VI

2709 až
 2715

Minerálne oleje a produkty ich destilácie;
živičné látky; minerálne vosky

Ide o výrobky prílohy VI

ex kap. 28 Anorganické chemické výrobky; organické
alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov,
kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov
alebo izotopov; okrem čísiel ex 2811 a ex
2833, pre ktoré sú pravidlá uvedené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 2811 Oxid sírový Výroba z oxidu siričitého
ex 2833 Síran hlinitý Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 29 Organické chemické výrobky, okrem čísiel ex
2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933
a 2934, ktorých zaradenie je špecifikované
ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 2901 Acyklické uh¾ovodíky na použitie ako
energetické alebo vykurovacie palivo

Ide o výrobky prílohy VI

ex 2902 Cykloalkány a cykloalkény (cykloolefíny)
(iné ako azulény), benzén, toluén, xylény na
použitie ako energetické alebo vykurovacie
palivo

Ide o výrobky prílohy VI

ex 2905 Kovové alkoholáty alkoholov tohto čísla
a etanolu alebo glycerínu

Výrobky z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane
iných materiálov čísla 2905. Možno však použi�
kovové alkoholáty tohto čísla za predpokladu, že ich
hodnota neprekročí 20 % ceny výrobku fco závod

2915 Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny
a ich anhydridy, halydy, peroxidy
a peroxykyseliny; ich halogén, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Hodnota
všetkých použitých materiálov čísiel 2915 a 2916
však nesmie prekroči� 20 % ceny výrobku fco závod

ex 2932 - Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-
alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Hodnota
všetkých použitých materiálov čísla 2909 však
nesmie prekroči� 20 % ceny výrobku fco závod

- Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla

(1) (2) (3)
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2933 Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým
heteroatómom (heteroatómami);
 Nukleové kyseliny a ich soli

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla. Hodnota
všetkých použitých materiálov čísiel 2932 a 2933 však
nesmie prekroči� 20 % ceny výrobku fco závod

2934 Ostatné heterocyklické zlúčeniny Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex kap. 30 Farmaceutické výrobky, okrem čísiel 3002,
3003 a 3004, pre ktoré sú pravidlá
 stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

3002 ¼udská krv; živočíšna krv pripravená na
terapeutické, profylaktické alebo na
diagnostické účely; antiséra a iné krvné
zložky; očkovacie látky, toxíny, kultúry
mikroorganizmov (okrem kvasníc) a podobné
výrobky:
- Výrobky pozostávajúce z dvoch alebo

viacerých zložiek, ktoré boli zmiešané na
terapeutické alebo na profylaktické použitie
alebo nemiešané výrobky upravené do
odmeraných dávok alebo foriem alebo
v baleniach na maloobchodný predaj

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto názvu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné
- ¼udská krv Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných

materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto názvu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Živočíšna krv pripravená na terapeutické
alebo profylaktické účely

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Krvné zložky iné ako antiséra, hemoglobín
a sérový globulín

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Hemoglobín, krvný globulín a sérový globulín Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane iných
materiálov čísla 3002. Možno tiež použi� materiály
tohto opisu za predpokladu, že ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

3003 a
 3004

Lieky (okrem tovaru čísiel 3002, 3005
alebo 3006)

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,

ako je číslo výrobku. Možno tiež použi� materiály
čísla 3003 alebo 3004 za predpokladu, že ich
súhrnná hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod a hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 31 Hnojivá okrem čísla 3105, pre ktoré je
pravidlo stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 3105 Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce
dve alebo tri z týchto zložiek: dusík, fosfor
a draslík; iné hnojivá; tovar tejto kapitoly
v tabletách alebo v podobnej úprave alebo
v balení nepresahujúcom brutto hmotnos�
10 kg, okrem:

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v

inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno však
použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 %
ceny výrobku fco závod,

- dusičnanu sodného
 - kyanamidu vápenatého
 - síranu draselného
 - síranu horečnato-draselného

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 32 Trieslové a farbiarske vý�ažky; taníny
 a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné
farbiace látky; farby a laky; tmely;
tlačiarenské farby, atramenty a tuše; okrem
čísiel 3201 a 3205, pre ktoré sú pravidlá
stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 %
ceny výrobku fco závod

ex 3201 Taníny a ich soli, étery, estery a iné deriváty Výroba z vý�ažkov na činenie rastlinného pôvodu
3205 Farebné laky; prípravky založené na

farebných lakoch špecifikovaných poznámkou
3 k tejto kapitole1)

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla, okrem
čísiel 3202 a 3204 za predpokladu, že hodnota
akýchko¾vek materiálov zaradených v čísle 3205
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 33 Éterické oleje a rezinoidy; voňavkárske,
kozmetické a toaletné prípravky; okrem čísla
3301, na ktoré je stanovené pravidlo ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

3301 Silice (s terpénom aj bez) vrátane pevných
a absolútnych; rezinoidy;
 koncentráty silíc v tukoch, v nevysychavých
olejoch, vo voskoch alebo podobné získané
napustením týchto výrobkov voňavou
esenciou alebo maceráciou;
 terpénické ved¾ajšie výrobky vznikajúce
pri deterpenácii silíc; vodné destiláty
 a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla vrátane
materiálov inej „skupiny“2) v tomto čísle. Možno
však použi� materiály rovnakej skupiny za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex kap. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne
prostriedky, pracie prípravky, mastiace
prípravky, umelé vosky, pripravené vosky,
leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky
a podobné výrobky, modelovacie pasty,
zubné vosky a iné prípravky používané
v zubnom lekárstve na báze sadry; okrem
čísiel 3403, 3404, ktorých zaradenie je
stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle za
predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 3403 Mastiace prípravky obsahujúce ropné oleje
alebo oleje získané zo živičných nerastných
látok za predpokladu, že predstavujú menej
ako 70 % hmotnosti

Ide o výrobky prílohy VI

ex 3404 Umelé vosky a pripravené vosky:
- Na báze parafínu, voskov,

 voskov získaných zo živičných nerastných
látok, parafínového gáča alebo
 vo¾ného vosku

Ide o výrobky prílohy VI

1) Poznámka 3 ku kap. 32 hovorí, že tieto prípravky sú prípravkami druhu používaného na farbenie akéhoko¾vek materiálu alebo používaného
ako prísady pri výrobe farbiacich prípravkov za predpokladu, že nie sú zaradené v inom čísle v kap. 32.

2) „Skupinou“ sa rozumie akáko¾vek čas� čísla, ktorá je oddelená od zvyšku bodkočiarkou.

(1) (2) (3)
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ex 3404 - Ostatné Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla, okrem
— stužených olejov, ktoré majú charakter voskov

čísla 1516,
— mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo

technických mastných alkoholov, ktoré majú
charakter voskov čísla 1519,

— materiály čísla 3404.
Tieto materiály možno však použi�, ak ich hodnota
nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 35 Albuminoidné látky; modifikované škroby;
gleje; enzýmy; okrem čísel 3505 a ex 3507,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle,
ak ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod

3505 Dextríny a iné modifikované škroby (napr.
predželatínované alebo esterifikované škroby);
gleje na základe škrobov alebo dextrínu,
alebo iných modifikovaných škrobov:
- Škrobové étery a estery Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane

iných materiálov čísla 3505
- Ostatné Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla, okrem

materiálov čísla 1108
ex 3507 Pripravené enzýmy inde neuvedené ani

nezahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku 
 fco závod

kap. 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky;
 zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré hor¾avé
prípravky

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle,
keï ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod

ex kap. 37 Fotografické a kinematografické výrobky;
okrem čísiel 3701, 3702 a 3704, pre ktoré sú
pravidlá stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod

3701 Fotografické dosky a ploché filmy
so svetlocitlivou vrstvou, neexponované,
z akéhoko¾vek iného materiálu ako z papiera,
kartónu, lepenky alebo textílií; ploché
okamžité kopírovacie filmy, citlivé,
neexponované, tiež v kazetách

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo 3702

3702 Fotografické filmy vo zvitkoch,
 so svetlocitlivou vrstvou, neexponované,
z iného materiálu ako z papiera, kartónu,
lepenky alebo z textílií; okamžité kopírovacie
filmy vo zvitkoch, so svetlocitlivou vrstvou,
neexponované

Výroba, pri ktorej sú použité materiály zaradené
v inom čísle, ako v čísle 3701 alebo 3702

3704 Fotografické dosky, filmy, papier, kartón alebo
textílie, exponované, ale nevyvolané

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako v číslach 3701 až 3704

ex kap. 38 Rôzne chemické výrobky; okrem čísiel ex
3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807,
3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3823,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

ex 3801 - Koloidný grafit v olejovej suspenzii
a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty
na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 3801 - Grafit vo forme pasty,
 v zmesi s minerálnymi olejmi s viac ako
 30 % hmotnosti grafitu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 3403 nepresahuje 20 % ceny
výrobku fco závod

ex 3803 Rafinovaný tállový olej Rafinácia surového tállového oleja
ex 3805 Sulfátové terpentínové silice, čistené Čistenie surových sulfátových terpentínových silíc

destiláciou alebo rafináciou
ex 3806 Estery živíc Výroba zo živičných kyselín
ex 3807 Drevný decht (oleje z drevného dechtu) Destilácia drevného dechtu

3808 až
 3814

Rôzne chemické výrobky:

3818 až
 3820,
 3822 a
 
 3823

- Pripravené prísady do mazacích olejov
  obsahujúce minerálne oleje alebo oleje
  získané zo živičných nerastných látok,
  čísla 3811
 - Tieto výrobky čísla 3823:

Ide o výrobky prílohy VI

- Pripravené spojivá pre odlievacie formy
 alebo jadrá na báze prírodných živičných
výrobkov

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod

- Kyseliny nafténovej; jej solí nerozpustných
vo vode a jej estery

- Sorbitol, iný ako čísla 2905
- Ropné sulfonáty s výnimkou ropných

sulfonátov alkalických kovov, amoniových
alebo etanolamínov; tiofenické sulfónované
kyseliny z olejov získaných zo živičných
nerastov a ich soli

- Ionomeniče
- Getry (pohlcovače plynov) pre vákuové trubice
- Alkalický oxid železa na čistenie plynov
- Zriedená čpavková voda a použitý kysličník

získané pri čistení uho¾ného plynu
- Sulfonafténové kyseliny, ich soli nerozpustné

vo vode a ich estery
- Pribudlina a Doppelov olej
- Zmesi solí, ktoré majú rôzne anióny
- Kopírovacie pasty na báze želatíny, a aj na

papierovej alebo textilnej podložke
- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých

materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 3901 až
   3915

Plasty v primárnych formách, odpad, odrezky
a šrot z plastov; okrem čísla ex 3907,
 pre ktoré je pravidlo stanovené ïalej
- Výrobky adičnej homopolymerizácie Výroba, pri ktorej

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod,

— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod1)

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod1)

ex 3907 Kopolymér vyrobený z polykarbonátu
a kopolyméru akrylo-nitril-butadién-styrénu
(ABS)

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku
fco závod

1) V prípade výrobkov pozostávajúcich z materiálov zaradených v číslach 3901 až 3906, ako aj v číslach 3907 až 3911, platí toto obmedzenie
len na tú skupinu materiálov, ktorá prevláda hmotnos�ou vo výrobku.

(1) (2) (3)
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ex 3916 až
    3921

Polotovary a výrobky z plastov, okrem čísiel
ex 3916, ex 3917 a ex 3920, pre ktoré sú
pravidlá stanovené ïalej
- Ploché výrobky opracované viac ako len na

povrchu alebo narezané do foriem iných než
pravouhlých (vrátane štvorcových); iné
výrobky opracované viac než len na povrchu

Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 39 nepresahuje 50 % ceny výrobku
fco závod

- Ostatné
- Výrobky adičnej homopolymerizácie Výroba, pri ktorej

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod,

— hodnota akýchko¾vek použitých materiálov
kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku fco závod1)

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota akýchko¾vek použitých
materiálov kap. 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku
fco závod1)

ex 3916 a
 ex 3917

Profily a rúry Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota akýchko¾vek materiálov zaradených

v rovnakom čísle ako výrobok nepresahuje 20 %
ceny výrobku fco závod

ex 3920 Ionomérové listy alebo fólie Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je
kopolymérom etylénu a metakrylovej kyseliny,
čiastočne neutralizovanej kovovými iónami, hlavne
zinku a sodíka

3922 až
 3926

Výrobky z plastov Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 4001 Laminované dosky z krepy na topánky Laminácia listov prírodného kaučuku
4005 Zmesové kaučuky, nevulkanizované,

v primárnych formách alebo v doskách,
listoch alebo v pásoch

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov okrem prírodného kaučuku nepresahuje
50 % ceny výrobku fco závod

4012 Protektorované alebo použité gumové
pneumatiky; plné obruče alebo nízkotlakové
plášte, vymenite¾né behúne pláš�a
pneumatiky a ochranné vložky do ráfika
pneumatiky, gumové

Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem
materiálov čísla 4011 alebo 4012

ex 4017 Výrobky z tvrdej gumy Výroba z tvrdej gumy

ex 4102 Surové ovčie alebo jahňacie kože bez vlny Odstránenie vlny z ovčích alebo jahňacích koží
s vlnou

4104 až
 4107

Vyčinené kože (usne) bez chlpov alebo bez
vlny, iné ako vyčinené kože čísiel 4108 alebo
4109

Vyčiňovanie predčinenej kože alebo výroba, pri
ktorej všetky použité materiály sú zaradené
v inom čísle, ako je číslo výrobku

4109 Lakové alebo lakové-laminované usne;
metalizované usne

Výroba z usní čísiel 4104 až 4107 za predpokladu,
že jej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku
fco závod

ex 4302 Vyčinené alebo upravené kožušiny zošité z:
- Dielov, krížov alebo z podobných foriem Bielenie alebo farbenie okrem strihania a šitia

jednotlivých nezošitých vyčinených alebo
upravených kožušín

- Ostatné Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených
kožušín

1) V prípade výrobkov pozostávajúcich z materiálov zaradených v číslach 3901 až 3906, ako aj v číslach 3907 až 3911, platí toto obmedzenie
len na tú skupinu materiálov, ktorá prevláda hmotnos�ou vo výrobku.

(1) (2) (3)
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4303 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky
 z kožušín

Výroba z nezošitých, vyčinených alebo z upravených
kožušín čísla 4302

ex 4403 Drevo nahrubo opracované do hranolov Výroba zo surového dreva, tiež odkôrneného alebo
len nahrubo opracovaného

ex 4407 Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo
na kusy, lúpané s hrúbkou nad 6 mm,
hob¾ované, brúsené alebo spájané klinovým
ozubom

Hob¾ovanie, brúsenie alebo spájanie klinovým
ozubom

ex 4408 Dýhové listy ako také a dýhové listy na
preglejky s hrúbkou menšou ako 6 mm,
rozrezané a iné pozdĺžne pílené drevo, rezané
alebo lúpané s hrúbkou nepresahujúcou
6 mm, hob¾ované, brúsené alebo spájané
klinovým ozubom

Štiepanie, hob¾ovanie, brúsenie alebo spájanie
klinovým ozubom

ex 4409 - Drevo (vrátane nespojených doštičiek
a vlysov na parkety) profilované (s pružinami,
drážkované, žliabkované, skosené, spojené
do V, vrúbkované, zaoblené a podobné) na
jednej alebo na nieko¾kých hranách alebo
plochách, tiež hob¾ované, brúsené alebo
spájané klinovým ozubom

Brúsenie alebo spájanie klinovým ozubom

- Lišty a tvarované doštičky Výroba líšt a tvarovaných doštičiek
ex 4410 až
   4413

Lišty a výlisky vrátane tvarovaných líšt
a iných tvarovaných doštičiek

Výroba líšt a tvarovaných doštičiek

ex 4415 Debny, debničky, klietky, bubny a podobné
drevené obaly

Výroba z dosiek nenarezaných na mieru

ex 4416 Sudy, kade, škopky, vane a iné debnárske
výrobky a ich časti, z dreva

Výroba zo štiepaných dužín, ktoré majú len dva
narezané hlavné povrchy

ex 4418 - Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva
(z dreva)

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Môžu sa
však použi� voštinové (bunkové) drevené dosky,
šindle a bridlice (lupky)

- Rámy (zárubne) a debnenie Rámovanie alebo debnenie
ex 4421 Polotovary na zápalky; drevené kolíčky (floky)

do obuvi
Výroba z dreva akéhoko¾vek okrem pre�ahovaného
dreva čísla 4409

4503 Výrobky z prírodného korku Výroba z korku čísla 4501

ex 4811 Papier a kartón, len linkovaný alebo
štvorčekovaný

Výroba z papierenských materiálov kap. 47

4816 Karbónový papier, samokopírovací papier
a iný kopírovací alebo pretlačový papier
(iný ako čísla 4809), rozmnožovacie blany
a ofsetové matrice z papiera,
 tiež v škatuliach

Výroba z papierenských materiálov kap. 47

4817 Obálky, zálepky, neilustrované poh¾adnice
a lístky na korešpondenciu z papiera,
 kartónu alebo z lepenky; škatule, tašky,
náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce
potreby na korešpondenciu z papiera, kartónu
alebo z lepenky

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 4818 Toaletný papier Výroba z papierenských materiálov kap. 47
ex 4819 Škatule, debny, vrecia a iné obaly, z papiera,

kartónu, lepenky, buničitej vaty alebo z pásov
splstených buničinových vláken

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku
  fco závod

(1) (2) (3)
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ex 4820 Listové bloky Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 4823 Iné papiere, kartóny, lepenky, buničitá vata
a pásy splstených buničinových vláken,
rezané do formátu alebo do tvaru

Výroba z papierenských materiálov kap. 47

4909 Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo
poh¾adnice; tlačené karty s osobnými
správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované,
aj s obálkami alebo ozdobami

Výroba z materiálov nezaradených v číslach 4909
alebo 4911

4910 Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane
kalendárov vo forme trhacích blokov:
- Kalendáre „večného“ typu alebo

s vymenite¾nými blokmi na inom základe
ako papier, lepenka alebo kartón

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v

inom čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
- Ostatné Výroba z materiálov nezaradených v číslach 4909

alebo 4911

ex 5003 Hodvábny odpad (vrátane zámotkov
nespôsobilých na zmotávanie priadzového
odpadu a trhaného materiálu), mykaný
alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5501 až
 5507

Umelé strižové vlákna Výroba z chemických materiálov alebo z textilnej
vlákniny

ex kap. 50
    až 55

Priadza, monofil a nite Výroba z1)
 — surového hodvábu, hodvábneho odpadu,
  mykaného alebo česaného alebo inak
  spracovaného na spriadanie,
— iných prírodných vláken, nemykaných,

nečesaných alebo inak nespracovaných na
spriadanie,

— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

Tkané textílie
- Obsahujúce kaučukové nite Výroba z jednoduchej priadze1)
- Ostatné Výroba z1)

— priadze z kokosových vláken,
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej alebo

nečesanej alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Potláčanie sprevádzané aspoň dvoma prípravnými
alebo dokončovacími operáciami (ako pranie,
bielenie, mercerovanie, tepelná fixácia, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na účely získania
nezrážavosti a trvalej úpravy, dekatovanie,
impregnovanie, opravovanie a nopovanie), kde
hodnota použitej nepotlačenej textílie nepresahuje
47,5 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 56 Vata, pls� a netkané textílie; špeciálne
priadze, motúzy, šnúry, povrazy a laná
a výrobky z nich, okrem čísiel 5602, 5604,
5605 a 5606, pre ktoré sú pravidlá stanovené
ïalej

Výroba z1)
 — priadze z kokosových vláken,
 — prírodných vláken,
 — chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
 — papierenských materiálov

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi tex tilných materiálov.

(1) (2) (3)
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5602 Pls�, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená
alebo laminovaná:
- Vpichované plste Výroba z1)

— prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Možno však použi�
 — polypropylénový hodváb čísla 5402,
— polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
— polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého

označenie vo všetkých prípadoch jednotlivého
hodvábu alebo vlákna je menšie ako 9 decitex
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje
 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken vyrobených

 z kazeínu,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

5604 Kaučukové a kordové nite pokryté textilom;
textilné priadze a pásiky a podobné tvary
čísiel 5404 alebo 5405, impregnované,
vrstvené, povlečené alebo opláš�ované
kaučukom alebo plastmi:
- Kaučukové a kordové nite pokryté textilom Výroba z kaučukových alebo kordových nití,

nepokrytých textilom
- Ostatné Výroba z1)

— prírodných vláken nemykaných alebo nečesaných
alebo inak nespracovaných na spriadanie,

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

5605 Metalizovaná priadza, tiež opradená,
s určením ako textilná priadza alebo pásik
alebo podobný tvar čísiel 5404 alebo 5405,
kombinovaná s kovom vo forme vlákna,
pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom

Výroba z1)
 — prírodných vláken,
 — striže z chemických vláken nemykanej alebo
  nečesanej alebo inak nespracovanej
  na spriadanie,
 — chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

5606 Opradená ni�, pásiky a podobné tvary čísiel
5404 alebo 5405, opradené (iné ako čísla
5605 a iné ako opradené priadze z konského
vlásia); ženilková priadza vrátane
povločkovanej ženilkovej priadze); slučková
pletená ni�

Výroba z1)
 — prírodných vláken,
 — striže z chemických vláken nemykanej alebo
  nečesanej alebo inak nespracovanej
  na spriadanie,
 — chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny,
— papierenských materiálov

kap. 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny so
všívanou pls�ou

Výroba z1)
 — prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny.
Možno však použi�
— polypropylénový hodváb čísla 5402,
— polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,

alebo
— polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého

označenie vo všetkých prípadoch jednotlivého
hodvábu alebo vlákna je menšie ako 9 decitex
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 %
ceny výrobku fco závod

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.

(1) (2) (3)
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kap. 57 - Iné než so všívanou pls�ou Výroba z1)
— prírodných vláken, ktoré nie sú mykané, česané

alebo inak spracované na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

- Ostatné Výroba z1)
— priadze z kokosových vláken,
— syntetickej alebo umelej hodvábnej priadze,
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie

ex kap. 58 Špeciálne tkaniny; všívané tex tílie; čipky;
tapisérie; pramikárske výrobky, výšivky,
okrem čísiel 5805 a 5810; pravidlo pre
číslo 5810 je stanovené ïalej
- Kombinované s kaučukovou (gumennou)

 ni�ou
Výroba z jednoduchej priadze1)

- Ostatné Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny.
Potláčanie sprevádzané aspoň dvoma prípravnými
alebo dokončovacími operáciami (ako pranie,
bielenie, mercerovanie, tepelná fixácia, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na účely získania
nezrážavosti a trvalej úpravy, dekatovanie,
impregnovanie, opravovanie a nopovanie), kde
hodnota použitej nepotlačenej textílie nepresahuje
47,5 % ceny výrobku fco závod

5810 Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v

inom čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

5901 Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými
látkami používané na vonkajšie obaly kníh
a na podobné účely; kopírovacie priesvitné
plátno; pripravené maliarske plátno; stužené
plátno a podobné stužené textílie používané
ako klobučnícke podložky

Výroba z priadze

5902 Pneumatikové kordové textílie
z vysokopevnostných nití z nylonu alebo
z iných polyamidov, polyesterov alebo
z viskózového hodvábu:
- Obsahujúce nie viac ako 90 %

 hmotnostných textilných materiálov
Výroba z priadze

- Ostatné Výroba z chemických materiálov alebo z textilnej
vlákniny

5903 Textílie impregnované, vrstvené, povlečené
alebo laminované plastmi, iné ako textílie
čísla 5902

Výroba z priadze

5904 Linoleum, tiež prirezané do tvaru;
 podlahové krytiny pozostávajúce z vrstvy
alebo z povlaku na textilnom podklade,
tiež prirezané do tvaru

Výroba z priadze1)

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.

(1) (2) (3)
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5905 Textilné tapety:
- Impregnované, vrstvené, povlečené alebo

laminované gumou, plastmi alebo inými
materiálmi

Výroba z priadze

- Ostatné Výroba z1)
— priadze z kokosových vláken,
— prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny.
Potláčanie sprevádzané aspoň dvoma prípravnými
alebo dokončovacími operáciami (ako pranie, bielenie,
mercerovanie, tepelná fixácia, česanie, kalandrovanie,
spracovanie na účely získania nezrážavosti a trvalej
úpravy, dekatovanie, impregnovanie, opravovanie
a nopovanie), kde hodnota použitej nepotlačenej
textílie nepresahuje 47,5 % ceny výrobku fco závod

5906 Pogumované textílie, iné ako textílie
čísla 5902:
- Pletené alebo háčkované textílie Výroba z1)

 — prírodných vláken,
— striže z chemických vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

- Ostatné textílie vyrobené zo syntetickej
hodvábnej priadze obsahujúce viac ako 90 %
hmotnostných textilných materiálov

Výroba z chemických materiálov

- Ostatné Výroba z priadze
5907 Textílie iným spôsobom impregnované,

vrstvené alebo povlečené; ma¾ované plátno
pre divadelnú scénu, textílie pre pozadie
v štúdiách alebo podobné textílie

Výroba z priadze

ex 5908 Žiarové plynové pančušky, impregnované Výroba z rúrkovitej pletenej textílie na plynové
pančušky

5909 až
 5911

Textilné výrobky vhodné na technické
(priemyselné) použitie:
- Leštiace kotúče alebo kruhy iné ako z plsti

čísla 5911
Výroba z priadze alebo z odpadovej textílie alebo
z handier čísla 6310

- Ostatné Výroba z1)
— priadze z kokosových vláken,
— prírodných vláken,
— striže z umelých vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

kap. 60 Pletené alebo háčkované textílie Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z umelých vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

kap. 61 Odevy a odevné doplnky, pletené alebo
háčkované:
- Získané zošitím alebo iným spojením dvoch

alebo viacerých kusov pletenej alebo
háčkovanej textílie, ktoré boli buï nastrihané
do tvaru, alebo ich tvar bol získaný priamo

Výroba z priadze2)

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.
2) Pozri úvodnú poznámku 7.

(1) (2) (3)
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kap. 61 - Ostatné Výroba z1)
— prírodných vláken,
— striže z umelých vláken, nemykanej, nečesanej

alebo inak nespracovanej na spriadanie,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

ex kap. 62 Odevy a odevné doplnky iné ako pletené
 alebo háčkované okrem čísiel ex 6202, ex
6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211,
6213, 6214, ex 6216 a ex 6217, na ktoré sú
pravidlá stanovené ïalej

Výroba z priadze2)

ex 6202
 ex 6204
 ex 6206
 ex 6209
 ex 6211 a
 ex 6217

Dámske, dievčenské a dojčenské oblečenie
a „iné konfekčné doplnky odevov“, vyšívané

Výroba z priadze1)
 Výroba z nevyšívaných textílií za predpokladu, že
hodnota použitých nevyšívaných textílií nepresahuje
40 % ceny výrobku fco závod2)

ex 6210
 ex 6216 a
 ex 6217

Ohňovzdorné vybavenie z textílií pokrytých
fóliou z hliníkového polyesteru

Výroba z priadze1)
 Výroba z nepovlečenej textílie za predpokladu, že
hodnota nepovlečenej textílie nepresahuje 40 %
ceny výrobku fco závod1)

6213 a
 6214

Vreckovky, šály, šatky, plédy, mantily, závoje
a podobné výrobky:
- Vyšívané Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)

Výroba z nevyšívaných textílií za predpokladu, že
hodnota použitých nevyšívaných textílií nepresahuje
40 % ceny výrobku fco závod1)

- Ostatné Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)
ex 6217 Medzipodšívka na goliere a manžety, narezaná Výroba, pri ktorej

— všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
ako je číslo výrobku,

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

6301 až
 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, poste¾ná
bielizeň, atï.; záclony, atï.; iné bytové textílie
- Plstené, netkané Výroba z1)

— prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

- Ostatné
- Vyšívané Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)

Výroba z nevyšívanej textílie (inej ako pletenej alebo
háčkovanej), ak hodnota nevyšívanej textílie
nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba z nebielenej jednoduchej priadze1), 2)
6305 Vrecia a vrecká na balenie tovaru Výroba z2)

 — prírodných vláken,
— umelých strižových vláken, nemykanej alebo

nečesanej alebo inak nespracovanej
 na spriadanie,

— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny
6306 Nepremokavé plachty, lodné plachty na člny,

na dosky na plachtenie na vode alebo na
zariadenia na plachtenie na súši, ochranné
plachty, tieniace plachty, stany a kempingové
výrobky

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.
2) Pozri úvodnú poznámku 7.

(1) (2) (3)
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6306 - Z netkaných textílií Výroba z1)
— prírodných vláken,
— chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny

- Ostatné Výroba z nebielenej jednoduchej priadze
ex 6307 Iné celkom dohotovené výrobky vrátane

strihových šablón
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

6308 Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež
s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií,
vyšívaných stolových obrusov alebo servítok
alebo podobných textilných výrobkov
 v balení na drobný predaj

Každá položka súboru musí spĺňa� pravidlo, ktoré
by na ňu platilo, keby nebola zaradená do súpravy.
Možno však zaradi� nepôvodné výrobky, keï ich
celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súboru
fco závod

6401 až
 6405

Obuv Výroba z materiálov akéhoko¾vek čísla okrem zostáv
zvrškov pripojených k vnútorným podrážkam alebo
k iným komponentom podrážky číslo 6406

6503 Klobúky a iné pokrývky hlavy, z plsti,
zhotovené zo šišiakov alebo šišiakových
kotúčov čísla 6501, tiež podšívané alebo
ozdobené

Výroba z priadze alebo z textilných vláken2)

6505 Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo
háčkované alebo celkom dohotovené z čipiek,
plsti alebo z inej textilnej metráže (nie však
v pásikoch), tiež podšívané a obrúbené; sie�ky
na vlasy z akýchko¾vek materiálov, tiež
podšívané alebo ozdobené

Výroba z priadze alebo z textilných vláken1)

6601 Dáždniky a slnečníky (vrátane dáždnikov
v palici, záhradných slnečníkov a podobných
výrobkov)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 6803 Výrobky z prírodnej alebo aglomerovanej
bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex 6812 Výrobky z azbestu alebo zo zmesi na podklade
azbestu alebo na podklade azbestu
a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla

ex 6814 Výrobky zo s¾udy vrátane lisovanej
alebo rekonštituovanej s¾udy na podložke
z papiera, kartónu, lepenky alebo z iných
materiálov

Výroba z opracovanej s¾udy (vrátane aglomerovanej
alebo rekonštituovanej s¾udy)

7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané,
s brúsenými hranami, ryté, vŕtané,
smaltované alebo inak spracované, ale nie
zarámované alebo spájané s inými materiálmi

Výroba z materiálov čísla 7001

7007 Bezpečnostné sklo tvrdené alebo vrstvené Výroba z materiálov čísla 7001
7008 Izolačné jednotky z nieko¾kých sklenených

tabú¾
Výroba z materiálov čísla 7001

7009 Sklenené zrkadlá, tiež zarámované vrátane
spätných zrkadielok

Výroba z materiálov čísla 7001

7010 Demižóny, sklené f¾aše, banky,
 konzervové poháre a poháre na zaváranie,
tégliky, liekovky, trubičky na tabletky,
ampulky a iné sklené obaly, používané na
dopravu alebo na balenie tovaru; sklené
zátky, viečka a iné uzávery zo skla

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku.
 Brúsenie sklených výrobkov za predpokladu, že
hodnota nebrúsených sklených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

1) Pozri úvodnú poznámku 6, kde sú uvedené zvláštne podmienky týkajúce sa výrobkov zhotovených zo zmesi textilných materiálov.
2) Pozri úvodnú poznámku 7.

(1) (2) (3)
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7013 Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské
sklo, sklený tovar toaletný, kancelársky, na
výzdobu bytov a na podobné účely
(s výnimkou tovaru čísiel 7010 alebo 7018)

Výroba, pri ktorej sú všetky používané
 materiály zaradené v inom čísle, ako je
 číslo výrobku.
 Brúsenie sklených výrobkov za predpokladu, že
hodnota nebrúsených sklených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod.
Ručné dekorovanie (okrem zdobenia sie�otlačou)
ručne fúkaných sklených výrobkov za predpokladu,
že hodnota ručne fúkaných sklených výrobkov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 7019 Výrobky zo sklených vláken
 (iné ako z priadze)

Výroba z
 — nefarbených pásov, pramencov (rovingov), priadze

alebo sekaných pásov,
— sklenej vlny

ex 7102
 ex 7103 a
 ex 7104

Opracované drahokamy a polodrahokamy
(prírodné, umelé alebo rekonštituované)

Výroba z neopracovaných drahokamov alebo
z polodrahokamov

7106,
 7108 a
 7110

Drahé kovy
 - Netvárnené  Výroba z materiálov nezaradených v číslach 7106,

7108 alebo 7110
Elektrolytická tepelná alebo chemická separácia
drahých kovov čísiel 7106, 7108 alebo 7110.
Zlievanie drahých kovov čísiel 7106, 7108 alebo
7110 navzájom alebo so základnými kovmi

- Vo forme polotovarov alebo prachu Výroba z netvárnených drahých kovov
ex 7107
 ex 7109 a
 ex 7111

Základné kovy plátkované drahými kovmi
opracované do formy polotovarov

7116 Výrobky z pravých perál alebo z umelo
pestovaných perál, drahokamov alebo
polodrahokamov (prírodných, umelých
alebo rekonštituovaných)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

7117 Umelá bižutéria Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku.
Výroba z častí z obyčajného kovu nepokovaných
alebo nepokrytých drahými kovmi za predpokladu,
že hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

7207 Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele Výroba z materiálov čísiel 7201, 7202, 7203, 7204
alebo 7205

7208 až
 7216

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty,
uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo
z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísla 7206

7217 Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele Výroba z polotovarových materiálov čísla 7207
ex 7218
    7219 až
    7222

Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče
a prúty, uholníky, tvarovky a profily
z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísla 7218

7223 Drôty z nehrdzavejúcej ocele Výroba z polotovarových materiálov čísla 7218
ex 7224
    7225 až
    7227

Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče
a prúty, v nepravidelne navinutých zvitkoch,
z ostatnej legovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísla 7224

7228 Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej
ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej
legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty na
vrtáky z legovanej alebo z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z iných primárnych foriem
čísiel 7206, 7218 alebo 7224

7229 Drôty z ostatnej legovanej ocele Výroba z polotovarových materiálov čísla 7224

(1) (2) (3)
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ex 7301 Štetovnice Výroba z materiálov čísla 7206

7302 Materiál na stavbu železničných alebo
električkových tratí, zo železa alebo z ocele:
ko¾ajnice, prídržné ko¾ajnice a ozubnice,
hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče
výmeny a ostatné priecestné zariadenia,
podvaly (priečne podvaly), ko¾ajnicové spojky,
ko¾ajnicové stoličky, kliny ko¾ajnicových
stoličiek, podkladnice (podkladné dosky),
prídržky, podporné dosky,
 klieštiny (�ahadlá) a iné dielce špeciálne
prispôsobené na kladenie, spájanie
a upevňovanie ko¾ajníc

Výroba z materiálov čísla 7206

7304
 7305 a
 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (iné ako
z liatiny) alebo z ocele

Výroba z materiálov čísiel 7206, 7207, 7218
 alebo 7224

7308 Konštrukcie (s výnimkou montovaných
 stavieb čísla 9406) a časti konštrukcií
 (napr. mosty, časti mostov, stavidlá,
veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy
a strešné rámové konštrukcie, dvere
 a okná a ich rámy, prahy dvier,
 okenice, stĺpikové zábradlia), zo železa
alebo z ocele; dosky, tyče, prúty,
 uholníky, tvarovky, profily, rúrky
 a podobné výrobky na použitie
v konštrukciách, zo železa
 alebo z ocele

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmú
sa však použi� zvárané uholníky, tvarovky a profily
čísla 7301

ex 7315 Protišmykové re�aze Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 7315 nepresahuje 50 % ceny
výrobku fco závod

ex 7322 Radiátory ústredného kúrenia,
nevykurovaného elektricky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 7322 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

ex kap. 74 Meï a výrobky z medi, okrem čísiel 7401
až 7405; pravidlo pre číslo ex 7403 je
 stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku
 fco závod

ex 7403 Zliatiny medi, surové (netvárnené) Výroba z rafinovanej medi netvárnenej alebo
z odpadu a šrotu

ex kap. 75 Nikel a výrobky z niklu, okrem čísiel 7501
až 7503

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku
 fco závod

ex kap. 76 Hliník a výrobky z hliníka, okrem čísiel 7601,
7602 a ex 7616; pravidlá pre čísla 7601 a ex
7616 sú stanovené ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba tepelným alebo elektrolytickým

 spracovaním z nelegovaného hliníka
 alebo z odpadu a hliníkového šrotu

(1) (2) (3)
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ex 7616 Výrobky z hliníka ostatné ako gáza, tkaniny,
mriežkoviny a sie�oviny, plotový materiál,
vystužujúce pletivá a podobné materiály
(vrátane nekonečných pásov) z hliníkového
drôtu a ¾ahčený hliník

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku. Možno však použi�
gázu, tkaniny, mriežkoviny a sie�oviny, plotový
materiál, vystužujúce pletivo a podobné materiály
(vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu
alebo ¾ahčený hliník,

— hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 78 Olovo a výrobky z olova, okrem čísiel 7801
a 7802; pravidlo pre číslo 7801 je stanovené
ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
7801 Surové (neopracované) olovo

- Rafinované olovo Výroba z „prútov“ alebo zo „surového“ olova
- Ostatné Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú

zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmie
sa však použi� odpad a šrot čísla 7802

ex kap. 79 Zinok a výrobky zo zinku, okrem čísiel 7901
a 7902; pravidlo pre číslo 7901 je stanovené
ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály je sú zaradené v inom
  čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod
7901 Surový (neopracovaný) zinok Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály

zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmie
sa však použi� odpad a šrot čísla 7902

ex kap. 80 Cín a výrobky z cínu, okrem čísiel 8001, 8002
a 8007; pravidlo pre číslo 8001 je stanovené
ïalej

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 50 % ceny výrobku
8001 Surový (neopracovaný) cín Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály

zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmie
sa však použi� odpad a šrot číslo 8002

ex kap. 81 Ostatné základné kovy, tvárnené, výrobky
z nich

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých materiálov
zaradených v rovnakom čísle ako použité výrobky
nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

8206 Nástroje z dvoch alebo z nieko¾kých
 čísiel 8202 až 8205, zostavené do súprav
na maloobchodný predaj

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako sú čísla 8202 až 8205.
Do súboru však možno zaradi� nástroje čísiel 8202
až 8205 za predpokladu, že ich hodnota
nepresiahne 15 % ceny súboru fco závod

8207 Vymenite¾né nástroje na ručné náradie, tiež
mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje
(napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie
vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie,
vyvrtávanie, pre�ahovanie, frézovanie,
sústruženie, upevňovanie skrutiek) vrátane
nástrojov na �ahanie alebo na vytláčanie kovov
a vŕtanie alebo na sondáž pri zemných prácach

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8208 Nože a rezacie doštičky na stroje alebo
na mechanické zariadenia

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 8211 Nože s rezacou čepe¾ou, tiež vrúbkovanou
(vrátane prerezávacích nožov), iné ako
čísla 8208

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� čepe¾ a rukovä� zo základného kovu

8214 Iný nožiarsky tovar (napr. strojčeky na strihanie
vlasov, mäsiarske a kuchynské sekáčiky,
štiepacie sekery a obojručné sekáčiky, nože na
papier); súpravy a náčinie na manikúru
a pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� rukoväte (držiaky) zo základného kovu

8215 Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky,
cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na
krájanie masla, klieštiky na cukor a podobné
kuchynské a jedálenské výrobky

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� rukoväte (držiaky) zo základného kovu

ex 8306 Sošky a iné ozdobné predmety zo základných
kovov

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� ostatné materiály čísla 8306
za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje
30 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 84 Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje
a mechanické nástroje; ich časti; okrem tých,
ktoré patria do nasledujúcich čísiel alebo častí
čísiel, pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8412, 8415,
8418, ex 8419, 8420, 8425 až 8430, ex 8431,
8439, 8441, 8444 až 8447, ex 8448, 8452,
8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, 8484
a 8485

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu použité materiály sú
  zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

  8403 a
 ex 8404

Kotly na ústredné kúrenie, iné ako čísla 8402,
a pomocné prístroje a zariadenia na kotly
ústredného kúrenia

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo 8403 alebo 8404.
Možno však použi� materiály, ktoré sú zaradené
v čísle 8403 alebo 8404, za predpokladu, že ich
súhrnná hodnota nepresahuje 5 % ceny výrobku
fco závod

8406 Turbíny na vodnú alebo inú paru Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8407 Vratné alebo rotačné zážihové spa¾ovacie
piestové motory s vnútorným spa¾ovaním

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8408 Piestové vznetové motory s vnútorným
spa¾ovaním (dieselové motory) alebo motory
so žiarovou hlavou

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo
výhradne na motory čísiel 8407 alebo 8408

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8412 Ostatné motory a pohony Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8415 Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa
z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov
a prístrojov na reguláciu 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 fco závod

8418 Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace
alebo mraziace zariadenia, elektrické
 alebo iné; tepelné čerpadlá iné ako
klimatizačné stroje a prístroje čísla 8415

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály rovnakého čísla ako výrobok použitý
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

(1) (2) (3)
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ex 8419 Stroje na spracovanie dreva a výrobu papiera,
buničiny a kartónu

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

v rovnakom čísle ako výrobok zaradené len do
hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8420 Kalandre a iné valcovacie stroje s výnimkou
strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce
na tieto stroje

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý
len do hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8425 až
 8428

Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo
vykladacie strojné zariadenie

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8431 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8429 Buldozéry, angledozéry, zrovnávače (grejdre),
stroje na vyrovnávanie terénu (nivelizátory),
škrabače (skrejpre), mechanické lopaty,
rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá
a cestné valce s vlastným pohonom
- Cestné valce Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod
- Ostatné Výroba, pri ktorej

 — hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,

— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
zaradené v čísle 8431 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8430 Ostatné stroje a prístroje zrovnávacie,
vyrovnávacie (nivelačné), škrabacie, hĺbiace,
udupávacie, zhutňovacie, �ažobné (dolovacie)
alebo vŕtacie na zemné práce, �ažbu rúd
a nerastov; baranidlá a vy�ahovače pilót;
snehové pluhy a snehové frézy

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v čísle 8431 len do hodnoty 5 % ceny
  výrobku fco závod

8431 Súčiastky na cestné valce Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku
 fco závod

8439 Stroje a prístroje na výrobu buničiny
(papieroviny) a na výrobu alebo na konečnú
úpravu papiera, kartónu alebo lepenky

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý
len do hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8441 Ostatné stroje a prístroje na spracovanie
buničiny (papieroviny) papiera, kartónu alebo
lepenky vrátane rezačiek všetkých druhov

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok len do
hodnoty 25 % ceny výrobku fco závod

8444 až
 8447

Stroje týchto čísiel na použitie v textilnom
priemysle

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

ex 8448 Prídavné (pomocné) strojové zariadenia na
stroje čísiel 8444 a 8445

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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8452 Šijacie stroje s výnimkou strojov na väzbu
a zošívanie kníh čísla 8440; nábytok,
podstavce a kryty osobitne upravené pre
šijacie stroje; ihly do šijacích strojov:
- Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom)

 s hlavou s hmotnos�ou nepresahujúcou 16 kg
bez motora alebo 17 kg vrátane motora

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých nepôvodných materiálov

použitých pri zostavovaní hlavy (bez motora)
neprekračuje hodnotu pôvodných použitých
materiálov,

— použité mechanizmy napínania nite, háčkovania
a k¾ukatého stehu sú už pôvodné

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8456 až
 8466

Obrábacie stroje a stroje a ich časti
a príslušenstvá čísiel 8456 až 8466

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8469 až
 8472

Kancelárske stroje (napr. písacie stroje,
počítacie stroje, stroje na automatické
spracúvanie údajov, kopírovacie stroje,
spínacie stroje)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8480 Formovacie rámy pre zlievarne kovov;
formovacie základne; modely na formy, formy
na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy
kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo
plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

8484 Kovoplastické tesnenia a podobné spojové
prvky z kovovej fólie kombinované s iným
materiálom alebo z dvoch či viacerých vrstiev
kovu; sady alebo súpravy tesnení alebo
podobných spojov rozdielneho zloženia
uložené vo vrecúškach, obálkach, vakoch
alebo v podobných obaloch

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8485 Časti a súčasti strojov a prístrojov
neobsahujúce elektrické svorky, izolácie,
cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky,
ktoré nie sú v tejto kapitole inde uvedené ani
zahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich
časti; prístroje na záznam a reprodukciu
zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu
televízneho obrazu a zvuku a časti, súčiastky
a príslušenstvo na tieto prístroje; okrem tých,
ktoré sú zaradené do týchto čísiel alebo častí
čísiel, pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
8501, 8502, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až
8537, 8542, 8544 až 8546 a 8548

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v rovnakom čísle ako výrobok použitý len
  do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8501 Elektrické motory a generátory (s výnimkou
generátorových agregátov)

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8503 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8502 Elektrické generátorové agregáty a rotačné
meniče (konvertory)

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8501 alebo 8503, brané súhrnne,
len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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ex 8518 Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež
vstavané; elektrické nízkofrekvenčné
zosilňovače; elektrické zosilňovače zvuku

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku
 fco závod,

— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8519 Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové
chassis, kazetové prehrávače a iné zvukové
reprodukčné prístroje bez zariadenia na
záznam zvuku

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku
  fco závod,
 — hodnota všetkých použitých
  nepôvodných materiálov nepresahuje hodnotu
  všetkých použitých pôvodných materiálov

8520 Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku,
tiež s reprodukčným zariadením

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8521 Videofonické prístroje na záznam
a reprodukciu

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8522 Časti, súčasti a príslušenstvo prístrojov
čísiel 8519 až 8521

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

8523 Hotové nenahrané médiá na záznam zvuku
alebo na podobný záznam s výnimkou
výrobkov kap. 37

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

8524 Gramofónové platne, magnetické pásky
 a iné náhradné médiá na záznam zvuku
 alebo na podobné záznamy
 vrátane matríc a galvanických odtlačkov
na výrobu platní s výnimkou
 výrobkov kap. 37:
- Matrice a galvanické odtlačky na výrobu

gramofónových platní
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8523 len do hodnoty 5 % ceny
výrobku fco závod

8525 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne
vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo
so zariadením na záznam a reprodukciu
zvuku; televízne kamery

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — hodnota všetkých použitých nepôvodných
  materiálov nepresahuje hodnotu
  všetkých použitých pôvodných materiálov

8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje
(radary), rádionavigačné prístroje a rádiové
prístroje na dia¾kové riadenie

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

(1) (2) (3)

Čiastka 72 Zbierka zákonov č. 158/1997 Strana 1261



8527 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu alebo na rozhlasové vysielanie,
tiež kombinované, v jednom uzavretí
s prístrojom na záznam alebo na reprodukciu
zvuku alebo s hodinami

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — hodnota všetkých použitých nepôvodných
  materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
  použitých pôvodných materiálov

8528 Televízne prijímače (vrátane videomonitorov
a videopremietačiek), tiež so vstavanými
rozhlasovými prijímačmi alebo s prístrojmi na
záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — hodnota všetkých použitých nepôvodných
  materiálov nepresahuje hodnotu
  všetkých použitých pôvodných materiálov

8529 Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne
na prístroje čísiel 8525 až 8528:
- Vhodné hlavne alebo výlučne na prístroje

na záznam alebo na reprodukciu obrazu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

8535 a
 8536

Elektrické prístroje na vypínanie, spínanie
alebo na ochranu elektrických obvodov alebo
na zapájanie, spájanie a pripájanie
elektrických obvodov

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v čísle 8538 len do hodnoty 5 % ceny
  výrobku fco závod

8537 Rozvádzače, rozvodné panely (vrátane
číslicových riadiacich panelov), ovládacie
(dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné
základne vybavené dvoma alebo viacerými
zariadeniami čísla 8535 alebo 8536, na
elektrické zariadenie alebo na rozvod
elektrického prúdu vrátane zabudovaných
nástrojov a prístrojov kap. 90 s výnimkou
spínacích prístrojov čísla 8517

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci vyššie uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v čísle 8538 len do hodnoty
  5 % ceny výrobku fco závod

8542 Elektronické integrované obvody
a mikrosústavy

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v čísle 8541 alebo 8542, brané spolu,
len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8544 Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov)
izolované (tiež s lakovým povrchom alebo
s anódickým okysličením) a ostatné izolované
elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble
z optických vláken vyrobené z jednotlivých
opláštených vláken, tiež spojené
s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8545 Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky,
osvet¾ovacie uhlíky, uhlíky na elektrické
batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu
alebo z iného uhlíka, tiež spojené s kovom,
používané na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8546 Elektrické izolátory z ¾ubovo¾ného materiálu Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8548 Elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov
neuvedené ani nezahrnuté inde v tejto kapitole

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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8601 až
 8607

Železničné a električkové lokomotívy, vozový
park a jeho časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

8608 Ko¾ajový zvrškový upevňovací materiál
a nepojazdné zariadenia;
 mechanické (tiež elektromechanické)
 prístroje návestné, bezpečnostné,
 kontrolné, ovládacie na železničnú
 alebo na inú ko¾ajovú dopravu, na dopravu
cestnú alebo riečnu, na parkoviská,
pre prístavné alebo pre letiskové zariadenia;
ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v rovnakom čísle ako výrobok
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8609 Kontajnery (vrátane nádržkových kontajnerov)
zvláš� konštruované a vybavené na jeden
alebo na viac druhov dopravy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

ex kap. 87 Vozidlá iné ako železničné alebo
 električkový vozový park a ich časti,
 súčasti a príslušenstvo; okrem vozidiel
patriacich do týchto čísiel alebo časti čísiel,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
 8709 až 8711, ex 8712, 8715 a 8716

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

8709 Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho
alebo bez manipulačného zariadenia,
 typov používaných v továrňach, skladoch,
prístavoch alebo na letiskách na prepravu
tovaru na krátke vzdialenosti; malé �ahače
používané na železničných staniciach;
 ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v rovnakom čísle ako výrobok
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8710 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá
s motorovým pohonom, tiež vybavené
zbraňami; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú

materiály rovnakého čísla ako výrobok len do
hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

8711 Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle
vybavené pomocným motorom, tiež
s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

ex 8712 Bicykle bez gu¾kových ložísk Výroba z materiálov nezaradených
 v čísle 8714

8715 Detské kočíky a ich časti a súčasti Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod

8716 Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez
mechanického pohonu; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod

8803 Časti a súčasti výrobkov čísla 8801
 alebo 8802

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 8803 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

(1) (2) (3)
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8804 Padáky (vrátane riadite¾ných padákov)
a rotujúce padáky; ich časti, súčasti
a príslušenstvá:
- Rotujúce padáky Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane

iných materiálov čísla 8804
- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov čísla 8804 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

8805 Letecké katapulty a prístroje a zariadenia na
pristávanie na lietadlovej lodi a podobné
prístroje a zariadenia; pozemné prístroje a
zariadenia na výcvik pilotov; ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov čísla 8805 nepresahuje 5 % ceny
výrobku fco závod

kap. 89 Námorné a riečne plavidlá Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Nesmú
sa však použi� trupy čísla 8906

ex kap. 90 Nástroje a prístroje optické, fotografické
alebo kinematografické, meracie, kontrolné
alebo presné; nástroje a prístroje lekárske
a chirurgické; ich časti, súčasti
a príslušenstvo; okrem nástrojov a prístrojov
spadajúcich do týchto čísiel alebo častí čísiel,
pre ktoré sú pravidlá stanovené ïalej:
 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, 9015 až 9017, ex 9018, 9024
až 9033

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály v rovnakom čísle, ako je výrobok, len
  do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

9001 Optické vlákna a zväzky optických vláken;
káble z optických vláken, iné ako zaradené do
čísla 8544; polarizačný materiál v tvare listov
alebo dosiek; šošovky, tiež kontaktné,
hranoly, zrkadlá a iné optické články
z akéhoko¾vek materiálu, nezasadené, iné ako
z opticky neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

9002 Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické
články z akéhoko¾vek materiálu,
 zasadené, na nástroje alebo na
 prístroje, iné ako z opticky
 neopracovaného skla

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

9004 Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné)
a podobné výrobky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

9005 Binokulárne a monokulárne ïalekoh¾ady
a ostatné optické teleskopy, ich podstavce
a rámy; okrem astronomických refrakčných
teleskopov a ich rámov a podstavcov

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály rovnakého čísla ako výrobok len
  do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

ex 9006 Fotografické (iné ako kinematografické)
kamery; prístroje a žiarovky na bleskové
svetlo (iné ako elektricky zapa¾ované
 bleskové žiarovky)

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú
  materiály zaradené v rovnakom čísle ako výrobok
  len do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

(1) (2) (3)
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9007 Kinematografické kamery a premietacie
prístroje, tiež so vstavanými prístrojmi na
záznam alebo na reprodukciu zvuku

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod,

— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

9011 Združené optické mikroskopy vrátane
mikroskopov na mikrofotografiu,
mikrokinematografiu alebo na mikroprojekciu

Výroba, pri ktorej 
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

rovnakého čísla ako výrobok len do hodnoty 5 %
ceny výrobku fco závod,

— hodnota všetkých použitých nepôvodných
materiálov nepresahuje hodnotu použitých
pôvodných materiálov

ex 9014 Iné navigačné nástroje a prístroje Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9015 Geodetické, topografické, zememeračské,
nivelačné, fotogrammetrické,
 hydrografické, oceánografické,
 hydrologické, meteorologické alebo
geofyzikálne nástroje a prístroje,
 okrem kompasov; dia¾komery

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9016 Váhy s citlivos�ou 5 cg alebo citlivejšie, tiež
so závažiami

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9017 Kresliace, rysovacie alebo počítacie prístroje
(napr. kresliace stroje, pantografy,
 uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka
a počítacie kotúče); ručné dĺžkové 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 fco závod

ex 9018 Stomatologické kreslá vrátane
 zubolekárskych nástrojov a prístrojov
alebo p¾uvadiel

Výroba z materiálov ktoréhoko¾vek čísla vrátane
iných materiálov čísla 9018

9024 Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti,
pevnosti v �ahu, stlačite¾nosti či zhustite¾nosti,
pružnosti alebo iných mechanických vlastností
materiálov (napr. kovov, dreva, textilu,
papiera, plastov)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
 ceny výrobku fco závod

9025 Hydrometre a podobné plávajúce prístroje,
teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery
a psychometre, tiež registračné i navzájom
kombinované

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9026 Prístroje a nástroje na meranie alebo
na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku
alebo iných premenných charakteristík
kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery,
hladinomery, manometre, merače
spotrebovaného tepla), okrem prístrojov
a nástrojov čísiel 9014, 9015, 9028
 alebo 9032

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod
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9027 Prístroje a nástroje na fyzikálne alebo na
chemické rozbory (napr. polarimetre,
refraktometre, spektrometre, analyzátory
plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na
určovanie maz¾avosti (viskozity), pórovitosti,
roz�ažnosti, povrchového napätia a pod.,
prístroje a nástroje na kalorimetrické,
akustické alebo fotometrické merania (vrátane
expozimetrov); mikrotómy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9028 Plynomery, merače kvapalín a elektromery
vrátane prístrojov na ich kalibrovanie:
- Časti, súčasti a príslušenstvo Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

9029 Otáčkomery, počítače výrobkov,
 taxametre, merače ubehnutej dráhy,
krokomery a pod.; rýchlomery a tachometre,
okrem patriacich do čísiel 9014 alebo 9015;
stroboskopy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné
prístroje a nástroje na meranie a kontrolu
elektrických veličín okrem meračov
čísla 9028; prístroje a nástroje na meranie
alebo na zis�ovanie žiarenia alfa, beta, gama,
röntgenového, kozmického alebo iného
ionizujúceho žiarenia

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9031 Meracie alebo kontrolné prístroje,
 nástroje a stroje, inde v tejto kapitole
neuvedené ani nezahrnuté; projektory
na kontrolu profilov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9032 Automatické regulačné alebo riadiace prístroje
a nástroje

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny
 výrobku fco závod

9033 Časti, súčasti a príslušenstvá inde v tejto
kapitole neuvedené ani nezahrnuté na stroje,
nástroje a prístroje kap. 90

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
 ceny výrobku fco závod

ex kap. 91 Hodiny, hodinky a ich časti a súčasti;
 okrem tých, ktoré sú uvedené v číslach, pre
ktoré sú pravidlá stanovené ïalej: 9105, 9109
až 9113

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 %
 ceny výrobku fco závod

9105 Ostatné hodiny Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

9109 Hodinové stroje, úplné a zmontované Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— hodnota všetkých použitých nepôvodných

materiálov nepresahuje hodnotu všetkých
použitých pôvodných materiálov

(1) (2) (3)
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9110 Hodinové alebo hodinkové strojčeky, úplné,
nezmontované alebo čiastočne zmontované
(súpravy); hodinové alebo hodinkové strojčeky
neúplné, zmontované

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
 — v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály
  zaradené v čísle 9114 len do hodnoty 5 % ceny
  výrobku fco závod

9111 Puzdrá na hodinky a ich časti Výroba, pri ktorej
— hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok len do
hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

9112 Kryty a skrinky na hodinárske výrobky
podobného typu ako na iné tovary tejto
kapitoly, ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej
 — hodnota všetkých použitých materiálov

nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod,
— v rámci uvedeného rozsahu sa používajú materiály

zaradené v rovnakom čísle ako výrobok len
do hodnoty 5 % ceny výrobku fco závod

9113 Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich
časti a súčasti:
- Zo základných kovov, tiež pokovované alebo

plátované drahými kovmi
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

- Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

kap. 92 Hudobné nástroje; časti, súčasti
a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku fco závod

kap. 93 Zbrane, strelivo; ich časti, súčasti
a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 9401 a
 ex 9403

Kovový nábytok (základný kov) vrátane
bavlnenej tkaniny bez vypchávky
s hmotnos�ou max. 300 g/m2 alebo menej

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku.
 Výroba z bavlnenej látky už zhotovenej vo forme
pripravenej na použitie čísla 9401 alebo 9403 za
predpokladu, že
— jej hodnota nepresahuje 25 % ceny výrobku fco

závod,
— všetky použité ostatné materiály sú už pôvodné

a zaradené v inom čísle akoje číslo 9401 alebo
9403

9405 Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti
a súčasti inde neuvedené ani nezahrnuté;
svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné
ukazovatele a podobné výrobky
s nesnímate¾ným pevným osvet¾ovacím
zdrojom a ich časti a súčasti inde neuvedené
ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny
 výrobku fco závod

9406 Montované stavby Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny
 výrobku fco závod

9503 Ostatné hračky; zmenšené modely a podobné
modely na hranie, tiež mechanické; skladačky
všetkých druhov

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom

čísle, ako je číslo výrobku,
— za predpokladu, že hodnota všetkých použitých

materiálov nepresahuje 50 % ceny
 výrobku fco závod

ex 9506 Hotové hlavice golfových palíc Výroba z nahrubo tvarovaných blokov

(1) (2) (3)
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9507 Rybárske prúty, rybárske háčiky, udice
a ostatné rybárske navijáky; podberáky,
sie�ky na motýle a podobné sie�ky; umelé
návnady (iné ako zaradené v číslach 9208
alebo 9705) a podobné lovecké a strelecké
potreby

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� materiály zaradené v rovnakom čísle, ak
ich hodnota nepresahuje 5 % ceny výrobku fco závod

ex 9601 a
 ex 9602

Výrobky zo živočíšnych, rastlinných alebo
rezbárskych materiálov

Výroba z „opracovaných“ rezbárskych materiálov
rovnakého čísla

ex 9603 Metly a kefy a štetce (okrem prútených metiel
a pod. a štetcov vyrobených z chlpov kún
a veveričiek), ručné mechanické metly (bez
motora), maliarske podložky a valčeky;
 gumové stierky a mopy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých
materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

9605 Cestovné súpravy na osobnú toaletu, na šitie
alebo na čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet súpravy musí spĺňa� pravidlo, ktoré
by sa ho týkalo, keby nebol zaradený do súpravy.
Možno však zaradi� nepôvodné predmety, ak ich
celková hodnota nepresahuje 15 % ceny
 súpravy fco závod

9606 Gombíky a stláčacie gombíky; formy na
gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov
alebo stláčacích gombíkov; gombíkové
polotovary

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

9608 Gu¾kové perá; popisovače, značkovače
a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo
s iným pórovitým hrotom; plniace perá
s perom a iné plniace perá; rydlá na
rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na
pero; rúčky na ceruzku a podobné výrobky;
časti a súčasti týchto výrobkov vrátane
ochranných krytov a príchytiek s výnimkou
výrobkov čísla 9609

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno
však použi� oce¾ové perá (do násadky) a hroty
oce¾ových pier a iné materiály zaradené v rovnakom
čísle, ak ich hodnota nepresahuje 5 % ceny
 výrobku fco závod

9612 Pásky do písacích strojov a podobné farbiace
pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo
inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež
na cievkach alebo v kazetách; farbiace
podušky, aj napustené, tiež v škatu¾kách

Výroba, pri ktorej
 — všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle,
  ako je číslo výrobku,
 — hodnota všetkých použitých materiálov
  nepresahuje 50 % ceny výrobku fco závod

ex 9614 Fajky alebo fajkové hlavy Výroba z nahrubo opracovaných blokov

(1) (2) (3)

Strana 1268 Zbierka zákonov č. 158/1997 Čiastka 72




