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70
V Y H L Á Š K A

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 3. júna 1982

o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného c!a

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu
po dohode s Federálnym ministerstvom f inanci í a
Federálnym ministerstvom zahraničných vecí usta-
novuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44'
1974 Zb.:

§ l
Obchodný tovar uvedený v prílohe tejto vyhláš-

ky sa oslobodzuje od dovozného cla určeného po-

dľa dovozných colných sadzieb uvedených v colnom
sadzobníku obchodného tovaru, 1) ak sa dovezie od
nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky do konca
roka 1982.

§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnost dňom vyhlá-

senia.

Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Príloha vyhlášky č. 70/1982 Zb.

Číslo
sadzobníka P o m e n o v a n i e t o v a r u

02 01*) mäso, jedlé droby a iné jedlé vedľajšie produkty zo zpbitých zvie-
rat čís. Ol Ol až 01 04, čerstvé, chladené alebo mrazené

02 02*) zabitá domáca hydina, jedlé drobky a iné jedlé vedľajšie produkty
zo zabitej hydiny (s výnimkou pečene), čerstvé, ohradené ťiebo
mrazené

02 03 00 hydinová pečeň čerstvá, chladená, nasolená alebo v slanom náleve
02 04*) ostatné mäsa, jedlé droby a iné jedlé vedľajšie produkty zo zabitých

zvierat, čerstvé, chladené alebo mrazené
02 05*) bravčová slanina, neprerastená chudým mäsom; nelisovaná, nevy-

topená a rozpúšťadlami neextrahovaná bravčová a hydinová maši,
čerstvá, chladená, mrazená, nasolená, v slanom náleve, sušena,
alebo údená

02 06*) maso, jedlé droby a mé jedlé vedľajšie produkty zo zabitých zvie-
rat (s výnimkou hydinovej pečene), nasolené, v slanom náleve,
sušené alebo údené

03 01 01 ryby morské chladené alebo mrazené
03 01 11 ryby sladkovodné trhové, chladené alebo mrazené
03 02") ryby sušené, nasolené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež va-

rené pred údením alebo pri ňom
04 06 00 prírodný med
05 07 00 vtáčie kože a iné časti vtáčieho tela s perím alebo páperím, vtáčia

• perie a časti vtáčieho peria (a j přistřihnuté), páperie, surové alebo
len čistené, dezinfikované alebo preparované; prášok a odpad
z vtáčieho peria alebo jeho časti

!) Nariadenie v lády Československej social is t ickej republ iky č. 74/1980 Zb , ktorým sa vydáva colný sadzobník
obchodného tovaiu.

*J všetky položky čísla
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Číslo
sadzobníka P o m e n o v a n i e t o v a r u

07 05*)
08 01 02
08 01 04
08 01 69
08 03 02
08 04 02
08 05*)

08 12*)
08 13 00

09 01 01
09 02 00
09 04*)

09 05 00
09 06 00
09 07 00
09 08 00
09 09')

09 10*)
10 01 00
10 02 00
10 03 00
10 04 00
10 05 00
10 06 02
10 06 03
10 06 09

10 07*)

12 01*)
12 03 01
12 03 09

12 06 01
15 01 00

15 02*]

15 03*)

15 04 00
15 05 00
15 06 00

15 07*)

15 08 00

15 10*)

strukoviny, suché, vylúpané a] ošúpané alebo drvené
datle, sušené
kokosové orechy, sušené
orechy para a oriešky kešu, sušené
figy, sušené /
hrozno, sušené
škrupinové ovocie, iné ako čís. 08 01, čerstvé alebo sušené, a] bez
škrupiny alebo vylúpané
ovocie, sušené (iné ako čís. 08 01 až 08 05)
šupky (kôra) citrusových plodov a melónov, čerstvé, zmra/ené,
sušené, naložené v slanej vode alebo vo vode s prísadou kyseliny
siřičite] alebo v inom dočasne konzervujúcom roztoku
nepražená káva; kávové šupy a pulpy
čaj
korenie (druhu „Piper"]; paprika (druhu „Capsicum") a nové ko-
renie (druhu „Plmenta")
vanilka
škorica a kvety škorioovníka
klinčeky (plody, kvety, stopky)
muškátové orechy, muškátový kvet, amomy a kardamomy
semená anízu, badiánu, feniklu, koriandru, rasce lúčnej a rímskej
a bobulky borievky
tymián, bobkový list, šafrán a ostatné korenie
pšenica a súraž
raz
jačmeň
ovos
kukurica
ryža lúpaná, d'alej však neupravená (Cargo ryža alebo hnedá ryža)
ryža polobielená alebo bielená, a] hladená alebo leštená
r>ža ostatná, iná ako ryža čís. 100602 a 100609, s výnimkou ne-
lúpanej
pohánka, proso, semeno lesknice kanárské], cirok (so'rgho), durha
(dar í ) a ostatné druhy obilia
olejnaté semená a olejnaté plody, aj drvené
semená, výtrusy a plody na výsev ľadníka a lupiny (vlčieho bôbu)
ostatné, s výnimkou kŕmnych a technických okopanín, iných krmo-
vín a travín patriacich do čís. 12 03 01
chmeľ
bravčová maši a hydinová masť, lisovaná, vytopená alebo extra-
hovaná rozpúšťadlami
loj (hovädzí, ovčí a kozí) surový, vytopený alebo rozpúšťadlami
extrahovaný (vrátane premiér jus)
stearín z bravčovej masti; oleostearín a lojový stearín; olej z brav-
čovej masti, lojový olej, oleomargarín, neemulgovaný, nezmiešaný
ani inak nepripravený
tuky a oleje z rýb a morských cicavcov, aj raf inované
tuk z vlny a tukové látky z neho pochádzajúce vrátane lanolínu
ostatné živočíšne tuky a oleje (vrátane paznechtového oleja, tuku
z kostí, tuku z odpadov a pod.)
rastlinné mastné oleje, tekuté alebo tuhé, surové, čistené alebo
rafinované
živočíšne a rastlinné oleje, varené, okysličené, dehydratované,
šírené, fúkané, polymerované teplom vo vákuu alebo v inertnom
plyne, a] inak spracované
mastné technické kysel iny; mastné kysel iny z raf inácie surových
olejov; mastné alkoholy technické

*) všetky položky čísla
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Číslo
sadzobníka P o m e n o v a n i e t o v a r u

15 11*) glycerín vrá tane glycerinové] vody a glycerínového l ú h u
15 12") živočíšne alebo rast l inné oleje a tuky, celkom alebo čiastočne h>d-

rogenované alebo ztužené či tvrdené akýmkoľvek iným postupom,
a] r a f i n o v a n é , avšak inak neupravené

15 17*) degras, zvyšky po spracovaní tukov, olejov alebo živočíšnych či
rast l inných voskov

16 01*) párky (safa ládky a pod.), salámy a podobné výrobky z mäsa zvie-
racej krvi alebo z iných mäsových vedľajších produkto\

16 02 00 iné pr ípravky a konzervy z mäsa a mäsových vedľajších produk-
tov (nezahrnuté v čís. 16 01 a 16 03)

16 03*} mäsové výťažky a šťavy z mäsa; výťažky z rýb
16 04*) prípravky a konzervy 7 rýb vrátane kaviáru a kaviárových ná-

hradok
16 05*) kôrovce a mäkkýše, upravené alebo konzervované
17 01 01 surový cukor repný a trstinový v tuhom stave
17 01 09 ostatný cukor, s výnimkou vanilkového a vanilínového cukru

s prísadou iných vôní
17 03 09 melasa
18 01*) kakaové bôby, aj v zlomkoch, surové alebo pražené
18 03 00 kakaová hmota, aj v blokoch, aj odtučnená alebo neodtuCnená
18 04 00 kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej
18 05 00 kakaový prášok, nesladený
21 02 0-1 výťažky a esencie kávové; prípravky na podklade týchto výťažkov

alebo esencií
21 02 02 výťažky alebo esencie čajové a z mate; prípravkx na podKiada

týchto výtažkov alebo esencií
23 01 01 kŕmne rybacie múčky
23 01 19 kŕmne múčky z mäsa
23 04*j pokrutiny, olivové matoliny a iné zvyšky po výroba rastlinných

olejov, s výnimkou usadenín
25 01 09 soľ kamenná
25 03 00 síra všetkých druhov, s výnimkou sublímovanej, zrazenej a koloid-

nej
25 10 00 prírodné fosforečnany vápenaté, prírodné fosfáty hlmíto-vápenaté,

apatit a fosfátová krieda
25 24 00 osinok (azbest)
26 01 12 železné rudy aj obohatené,- neaglomerované
26 01 13 železné rudy, aglomerované (pelety)
26 01 14 medené rudy

,26 01 15 niklové rudy
26 01 62 mangánové rudy
26 01 63 chrómové rudy
26 01 64 tungstenové (wolframové) rud v >
26 01 65 molybdénové, niobové, tantalové. titanové, vanadové, zirkónové

rudy
27 01 01 antracit, aj v prášku, ale neaglomerovauý
27 01 02 Iné kamenné uhlie, aj v prášku, ale neaglomerované
27 09 00 ropa a surový olej zo živičných nerastov
27 10 01 motorový benzín vrátane leteckého benzínu
27 10 02 benzín typu tryskového paliva
27 11 09 zemný plyn
27 17 77 elektrická energia
28 10 02 kyselina fosforečná^ " '
29 06 09 fenol
3 7 ^ 0 2 * ) dusíkaté hnojivá, nerastné alebo chemické
31 03*) fosforečné hnoj ivá, nerastné alebo chemické
31 04*) draselné hnoj ivá, nerastné alebo chemické

"j v še tky položky čísla
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Číslo
sadzobníka P o m e n o v a n i e t o v a r u

31 05*} ostatné Ifnojivá; výrobky tejto kapitoly upravené buď vo forme
tabliet, pastiliek a pod., alebo v obaloch s hrubou hmotnosťou naj-
viac 10 kg

40 Ul*) latex prírodného kaučuku, aj s prísadou latexu syntetického kau-
čuku; predvulkanizovaný latex prírodného kaučuku; prírodný kau-
čuk, balata, gutaperča a podobné prírodné gumy

40 02*) latex syntetického kaučuku; predvulkanizovaný latex syntetického
kaučuku; syntetický kaučuk, faktis (olejový kaučuk)

41 01 01 surové kože hovädzie a konské
53 01*) ovčia vlna nemy kaná, nečesaná
55 01 00 bavlna nemykaná, nečesaná , "'
71 05 01 surové striebro, aj v prášku
71 07 01 zlato surové alebo v prášku
71 07 11 dosky, plechy, tyče a drôty zo zlata
71 07 19 ostatné polotovary 70 zlata
74 01 11 rafinovaná meď vrátane zliatin spôsobilých na valcovanie alebo

kovanie
7i 03 12 medené drôty, masívne "
74 03 14 mosadzné drôty
74 03 19 medené tyče a prof i ly , masívne
74 03 69 mosadzné tyče
74 04 00 medené plechy, dosky, tabule a pásy, hrubšie ako 0,15 mm *
74 07 00 medené rúry f vrátane polotovarov) duté medené tyče

. 75 01 02 surový nikel (vrátane z l i a t i n ) , s výnimkou anód (čís. 75 05)
76 01 01' surový h l in ík (vrátane zliatin h l in íka)
76 02 09 hl iníkové tyče, profily a drôty, masívne
76 03 00 hliníkové plechy, dosky, tabule a pásy, hrubšie ako 0,20 mm
76 06 00 hl iníkové rúry (vrátane polotovarov) a duté hliníkové tyče
78 01 01 olovo | aj obsahujúce striebro), ako aj /liatiny olova s antimónom,

arzénom, cínom alebo zinkom
79 01 01 čistý zinok a technický zinok
80 01 01 cín čistý aj technický, aj pretavený
81 04 15 kobalt surový (neopracovaný)
85 24 04 uhlíkové elektródy

7f

i
R E D A K Č N É O Z N Á M E N I E

o oprave tlačových chýb
¥ nnríaden! vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb.

c dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu
niektorých druhov ropných výrobkov, v slovenskom vydaní

1. V § 2 ods. 2 písin. a) je chybne uvedený íext:
„pri ľ a n k v c h vykurovacích olejoch za tonu
Kčs l '; správne má znieť: „pri ľahkých

v > L ^ olejoch z a tonu K č s 15500,—,".

2. § 2 ods. 3 má správne znieť: „Pri zmene cien
ropných výrobkov sa upravia jednotlivé sadzby
dodatkového odvodu uvedené v odseku 2 v po-
mere, v akom došlo k zmene cien.".

Redakcia

*J všetky položky čísla


