
krajina položka číslo colného
sadzobníka (HS)

merná
jednotka

— stany 6306 kg
— tkané nafukovacie matrace 6306 kg
— ¾anové alebo ramiové tkaniny 5309 kg
— stolná bielizeň, toalet. a kuchynská bielizeň z

¾anu alebo ramie, iné než pletené alebo háčkované
6302 kg

Dohody o hutníckom materiále:
USA — ostatné výrobky z ocele 7207, 7213-18,

7222—24, 
7228—29, 
7301—7302, 
7304—7308, 
7312—7314,
7317, 
8430—8431,
8547, 8607, 8905

tony

— valcovaný materiál 7208—7213, 
7219—7222, 
7225—7229

tony

— oce¾ové rúrky 7304—7306 tony
EHS — valcovaný materiál 7208—7216, 

7219—7222, 
7225—7228, 7301

tony

Dohoda o živočíšnych výrobkoch:

EHS — baranie a jahňacie mäso včítane živého 0204, 0104 tony

Príloha 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb.

Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie

číslo colného 
sadzobníka (HS) názov položky

merná
jednotka

RASTLINNÉ VÝROBKY

1101, 1102, 1103 múka tona

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE   
  FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

2922410 l-lyzín kryštalický tona
2922410 l-lyzín technický tona
2924102 trimepranol kg
2932211 pelentan substancia kg
2933110 ketazon subst. a tabl. kg
2933390 monenzin kg
2934205 prothiaden kg
2935007 ftalazol kg
2935007 sulfadimidin kg
2935007 sulfathiasol kg
2936275 vitamín C a jeho deriváty kg
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číslo colného 
sadzobníka (HS) názov položky

merná
jednotka

2936283 vitamín E 100 % kg
2936283 vitamín E 33 % kg
2939100 codein chlorid kg
2939100 codein fosfát kg
2939401 efedrin HCL kg
2939703 xantinol nikotín. kg
2940001 dextran 40 tona
2940001 dextran 5 tona
2940001 dextran 70 tona
2940001 glukóza kg
2941104 6-apk kg
2941104 amoxycilín substancia kg
2941104 ampicilín kg
2941104 draselná so¾ pnc-g-čistá mld J
2941104 draselná so¾ pnc-v-čistá mld J
2941104 draselná so¾ pnc-g-surová mld J
2941104 oxacilín pre kapsle aj pre injekcie kg
2941104 penicilamín kg
2941309 ctc kŕmny tona
2941406 chloramfenicol kg
2941902 fungicidin mld J
2941902 tylosin technický kg
3002101 krvné deriváty zvieracie Kčs
3003, 3004 lieky balenie

BUNIČINA, PAPIER A VÝROBKY Z NICH

4702000 buničiny pre chemické spracovanie tis. t
4703, 4704 buničiny nebielené tis. t
4703219, 4703294,
4704215, 4704291

buničiny bielené tis. t

4707 zberový papier tona

NÁSTROJE, PRÍSTROJE LEKÁRSKE A CHIRURGICKÉ

9018310 jednorazové injekčné striekačky tiež s ihlami tis. ks
9021400 prístroje pre nedoslýchavých kusy

Strana 64 Zbierka zákonov č. 8/1991 Čiastka 2


