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8
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahranièného obchodu
zo 4. januára 1991,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška è. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia
na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Federálne ministerstvo zahranièného obchodu
pod¾a § 56 ods. 1 písm. b) zákona è. 42/1980
Zb. o hospodárskych stykoch so zahranièím v
znení neskorších predpisov ustanovuje:
I.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahranièného obchodu è. 266/1990 Zb. o podmienkach
vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz
tovaru a služieb sa mení a dopåòa takto:
1. § 1 ods. 1 a 2 znejú:
„(1) Tovar a služby (ïalej len „tovar"), ktorých
zoznam je uvedený v prílohách 1, 2, 3 a 4,
môžu èesko-slovenské osoby majúce oprávnenie
na zahraniènoobchodnú èinnos• (ïalej len „žiadate¾") dováža• do Èeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky alebo vyváža• z Èeskej a Slovenskej
Federatívnej Republiky len na základe, v rozsahu
a za podmienok ustanovených v úradnom povolení
(ïalej len „povolenie"); pri tovare, ktorého zoznam

je uvedený v prílohe 4, sa povolenie vyžaduje
len do 31. mája 1991.
(2) Povolenie sa nevyžaduje:
a) na dovoz a vývoz obchodných vzoriek,
b) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového
obehu na ve¾trhy a výstavy,
c) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového
obehu na ukážku, na pokusy, na výkon
povolania, na opravy, na prepracovanie alebo
úpravu, na prenájom, bezodplatné požièanie,
d) na dovoz a vývoz tovaru, ktorý je náhradou
za tovar vrátený v dôsledku reklamácie.".
2. V § 2 ods. 1 sa slovo „všetky" vypúš•a.
3. Prílohy 1 a 2 vyhlášky è. 266/1990 Zb.
sa nahrádzajú prílohami 1, 2, 3 a 4, ktorých
znenie je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
II.
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 15. januárom 1991.

Minister:
v z. Ing. Brabec v. r.
I. námestník

Prílohy 1, 2, 3 a 4 vyhlášky è. 266/1990 Zb. vèítane nadpisu znejú:
Príloha 1 vyhlášky è. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého dovoz sa vyžaduje úradné povolenie
èíslo colného
sadzobníka (HS)

názov položky

2709
2711117, 2711214
9303-5
9306, 3601-6

Ropa
Zemný plyn vè. skvapalneného
Po¾ovné a športové zbrane a úèelové strelné zariadenia
Strelivo a pyrotechnické výrobky

merná
jednotka

t
m3
ks
ks

