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PRVÁ ÈAS�

ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Nomenklatúra

Colný sadzobník pou�íva kombinovanú nomenklatúru Európskej únie publikovanú v Official Journal of the Euro-
pean Communities. Táto nomenklatúra vychádza z Harmonizovaného systému opisu a èíselného oznaèovania tovaru
(ïalej len �Harmonizovaný systém�)1) pou�ívajúceho polo�ky so �tvormiestnym èíselným znakom � polo�ky Harmoni-
zovaného systému, podpolo�ky so �es�miestnym èíselným znakom � podpolo�ky Harmonizovaného systému a dopå-
òa ho dvojmiestnym èíselným znakom na osemmiestne podpolo�ky kombinovanej nomenklatúry.

II. V�eobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Zatrieïovanie do kombinovanej nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

Pravidlo 1

Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientaèný charakter, na právne úèely sa zatriedenie urèuje pod¾a zne-
nia polo�iek a príslu�ných poznámok k triedam a ku kapitolám, ak to polo�ky alebo poznámky nevy�adujú inak, po-
d¾a nasledujúcich pravidiel.

Pravidlo 2

a) Ka�dé uvedenie výrobku v niektorej polo�ke sa vz�ahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedo-
konèený, ak v stave a za podmienok, v akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokonèený výrobok, má
charakteristické znaky kompletného alebo hotového výrobku. Vz�ahuje sa aj na taký kompletný alebo hotový
výrobok (alebo ktorý sa pou�itím tohto pravidla zatriedi ako kompletný alebo hotový), ktorý je predkladaný
v nedokonèenom alebo rozmontovanom stave.

b) Ka�dá zmienka o materiáli alebo látke v niektorej polo�ke sa vz�ahuje aj na materiál v èistom stave, na zmesi
alebo na kombinácie tohto materiálu alebo tejto látky s inými materiálmi alebo látkami. Rovnako aj ka�dá
zmienka o výrobkoch z daného materiálu alebo látky sa vz�ahuje na výrobky pozostávajúce úplne alebo èias-
toène z takéhoto materiálu alebo látky. Zatriedenie výrobkov pozostávajúcich z viac ako jedného materiálu
alebo látky sa vykoná pod¾a zásad uvedených v pravidle 3.

Pravidlo 3

Ak má by� tovar pod¾a pravidla 2 b) alebo z nejakých iných dôvodov, prima facie, zatriedený do dvoch alebo viace-
rých polo�iek, zatriedenie sa vykonáva takto:

a) naj�pecifickej�ia polo�ka musí ma� prednos� pred polo�kami so v�eobecným významom. Ak sa v�ak dve alebo
viac polo�iek, a to ka�dá z nich, vz�ahuje na èas� materiálov alebo látok, ktoré tvoria zmie�aný alebo zlo�ený výro-
bok, alebo len na èas� výrobkov zo súboru dodávaného na predaj v malom, tieto polo�ky sa pova�ujú vo vz�ahu
k týmto výrobkom za rovnako �pecifické, aj ak jedna z nich obsahuje úplnej�í alebo presnej�í opis,

b) zmesi, výrobky zlo�ené z rôznych materiálov alebo výrobky skladajúce sa z rôznych komponentov a výrobky do-
dávané v súboroch na predaj v malom, ktoré sa nemô�u zatriedi� pod¾a pravidla 3 a), sa zatriedia pod¾a materiálu
alebo komponentu, ktorý im dáva podstatný charakter, ak ho mo�no urèi�,

c) ak sa tovar nemô�e zatriedi� pod¾a pravidla 3 a) alebo 3 b), zatriedi sa do polo�ky poslednej v numerickom poradí
polo�iek, ktoré prichádzajú do úvahy.
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Pravidlo 4

Tovar, ktorý nemo�no zatriedi� pod¾a vy��ie uvedených pravidiel, sa zatriedi do polo�ky, ktorá zahàòa najpodobnej-
�í tovar.

Pravidlo 5

Okrem vy��ie uvedených ustanovení sa nasledujúce pravidlá pou�ívajú na tovar ïalej uvedený:
a) Puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace nástroje a podobné schránky

�peciálne tvarované alebo upravené na vlo�enie urèitého výrobku alebo súboru výrobkov, vhodné na dlhodobé
pou�itie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú urèené, sa zatrieïujú s týmito výrobkami, ak sa s nimi obvykle
predávajú. Toto pravidlo sa v�ak nevz�ahuje na schránky, ktoré dávajú celku podstatný charakter.

b) S výhradou pravidla 5 a) sa obalové materiály a obalové schránky alebo obaly obsahujúce tovar zatriedia spolu
s tovarom, ak sa obvykle pou�ívajú na balenie takéhoto druhu tovaru. Toto ustanovenie v�ak nie je záväzné, ak je
zrejmé, �e obalové materiály alebo obaly sú vhodné aj na opakované pou�itie.

Pravidlo 6

Na právne úèely sa zatriedenie tovaru do podpolo�iek polo�ky urèuje pod¾a znenia týchto podpolo�iek a príslu�-
ných poznámok k podpolo�kám a mutatis mutandis pod¾a vy��ie uvedených pravidiel, prièom sa tým rozumie, �e po-
rovnate¾né sú len podpolo�ky rovnakej úrovne. Na úèely tejto poznámky sa tie� pou�ívajú poznámky k triedam a ka-
pitolám, ak kontext nevy�aduje iné.

III. V�eobecné pravidlá pre colné sadzby

1. Zmluvné colné sadzy sa pou�ijú na dovezený tovar pôvodom zo �tátov, ktoré sú zmluvnými stranami V�eobecnej
dohody o clách a obchode (GATT) alebo s ktorými má Slovenská republika uzavretú dohodu obsahujúcu ustano-
venia o vzájomnom uplatòovaní dolo�ky najvy��ích výhod.

2. V�eobecné colné sadzby sa pou�ijú na tovar pôvodom z iných �tátov, ne� sú uvedené v odseku 1, alebo ak
� sú ni��ie ako zmluvné colné sadzby,
� úèastník colného konania nepreuká�e pôvod tovaru.

3. Zmluvné colné sadzby alebo v�eobecné colné sadzby sa zni�ujú pri dovoze tovaru pôvodom zo �tátov alebo skupi-
ny �tátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o vytvorení colnej únie alebo zmluvu o oblasti vo¾-
ného obchodu. Rozsah zní�ení colných sadzieb je daný uvedenými zmluvami.

4. Odseky 1 a� 3 nevyluèujú mo�nos� aplikácie iných colných sadzieb, ne� sú uvedené v colnom sadzobníku, v súla-
de s medzinárodnými dohodami. Zmluvné colné sadzby sa mô�u pou�i� pri dovoze tovaru zo �tátov, ktoré nespå-
òajú po�iadavky uvedené v odseku 1, ale sú uvedené vo v�eobecne záväznom právnom predpise.

5. Jednotná colná sadzba sa pou�ije v prípadoch ustanovených v�eobecne záväzným právnym predpisom.
6. Antidumpingové clá sa mô�u vymera� v súlade s medzinárodnými pravidlami ustanovenými v rámci GATT a oso-

bitným zákonom.
7. Colné sadzby uvedené ako percentá sú valorickými sadzbami (sadzba ad valorem).
8. Preferenèné zní�enie colných sadzieb uvedené v ståpci 6 colného sadzobníka platí pre dovoz tovaru z rozvojových

krajín, ktorých zoznam je uvedený v prílohe è. 3 nariadenia vlády, ktorým sa vydáva colný sadzobník.
9. Preferenèné zní�enie colných sadzieb na akýko¾vek tovar dovezený z najmenej rozvinutých krajín, ktorých zo-

znam je uvedený v prílohe è. 4 nariadenia vlády, ktorým sa vydáva colný sadzobník, je 100 %.
10. Na uznanie preferencie pri dovoze tovaru z rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajín sa vy�aduje splnenie

podmienok, ktoré sú urèené v�eobecne záväzným právnym predpisom na dovoz tovaru z týchto krajín.
11. Zní�enie dovozného cla pri dovoze tovaru oznaèeného v ståpci 7 znakom P7 sa bude uplatòova� pod¾a prílohy è. 7.

Zní�enie dovozného cla nad rámec Listiny colných koncesií je oznaèené v ståpci 7 colného sadzobníka znakom P5
(príloha è. 5), sezónne zní�enie dovozného cla je v tom istom ståpci oznaèené znakom P6 (príloha è. 6).

Zní�enie dovozného cla niektorých farmaceutických výrobkov je v ståpci 7 oznaèené znakmi P8A, P8B, P8C a P9
a zoznam týchto výrobkov je uvedený v menovaných prílohách.
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IV. Merné jednotky

V ståpci 3 colného sadzobníka oznaèenom MJ sa uvádzajú merné jednotky mno�stva. Ich skratky znamenajú:

CTM c/k karát (200 miligramov)

GFJ gi F/S gram �tiepneho izotopu

GRM g gram

CCT ct/l nosnos� v tonách

GTO GT hrubá nosnos�

KCC kg C5H14ClNO kilogram cholínchloridu

KHO kg H2O2 kilogram peroxidu vodíka

KNI kg N kilogram dusíku

KMA kg met.am kilogram metylamínu

KNE kg/net.eda kilogram od��avenej èistej hmotnosti

KPH kg KOH kilogram hydroxidu draselného (�ieravého drasla)

KPO kg K2O kilogram oxidu draselného

KPP kg P2O5 kilogram oxidu fosforeèného

KSD kg 90 % sdt kilogram 90 % suchej látky

KSH kg NaOH kilogram hydroxidu sodného (�ieravého nátronu)

KUR kg U kilogram uránu

LPA l alc. 100 % liter èistého alkoholu

LTR l liter

KLT 1 000 l 1 000 litrov

MTR m meter

MTK m2 meter �tvorcový

MTQ m3 meter kubický

MQM 1 000 m3 1 000 metrov kubických

MWH 1 000 kwh 1 000 kilowatthodín

NEL ce/el poèet èlánkov

NPR pa poèet párov

PCE p/st poèet kusov

CEN 100 p/st 100 kusov

MIL 1 000 p/st 1 000 kusov

TJO TJ terajoule (hrubé spalné teplo)

ZZZ � ne�pecifikované
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V. Symboly

P2 � Príloha è. 2 k nariadeniu vlády SR

P3 � Príloha è. 3 k nariadeniu vlády SR

P4 � Príloha è. 4 k nariadeniu vlády SR

P5 � Príloha è. 5 k nariadeniu vlády SR

P6 � Príloha è. 6 k nariadeniu vlády SR

P7 � Príloha è. 7 k nariadeniu vlády SR

P8A � Príloha è. 8 A k nariadeniu vlády SR

P8B � Príloha è. 8 B k nariadeniu vlády SR

P8C � Príloha è. 8 C k nariadeniu vlády SR

P9 � Príloha è. 9 k nariadeniu vlády SR

P10A � Príloha è. 10 A k nariadeniu vlády SR

P10B � Príloha è. 10 B k nariadeniu vlády SR

P11 � Príloha è. 11 k nariadeniu vlády SR

PRK � Oznaèuje preferenèné sadzobné opatrenia uplatòované na tovar z rozvojových krajín

EUR � EURO

* � Oznaèuje novú polo�ku alebo podpolo�ku, zmenu èíselného znaèenia alebo zmenu textu

# � Oznaèuje zmenu tovarovej náplne podpolo�ky

VI. Preh¾ad tried a kapitol colného sadzobníka

I. TRIEDA

�IVÉ ZVIERATÁ; �IVOÈÍ�NE VÝROBKY

Kapitola:

1. �ivé zvieratá

2. Mäso a jedlé droby

3. Ryby a kôrovce, mäkký�e a ostatné vodné bezstavovce

4. Mlieko a mlieène výrobky; vtáèie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky �ivoèí�neho pôvodu inde ne�pecifikované
ani nezahrnuté

5. Produkty �ivoèí�neho pôvodu inde ne�pecifikované ani nezahrnuté

II. TRIEDA

RASTLINNÉ PRODUKTY

Kapitola:

6. �ivé stromy a ostatné rastliny; cibu¾ky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

7. Zelenina, jedlé rastliny, korene a h¾uzy

8. Jedlé ovocie a orechy; �upy citrusových plodov a melónov

9. Káva, èaj, maté a koreniny

10. Obilniny

11. Mlynárske výrobky; slad; �kroby; inulín; p�enièný lepok

12. Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a lieèivé rastliny; slama a krmoviny

13. �elak; gumy, �ivice a ostatné rastlinné ��avy a vý�a�ky

14. Rastlinné pletacie materiály, produkty rastlinného pôvodu inde ne�pecifikované ani nezahrnuté
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III. TRIEDA

�IVOÈÍ�NE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH �TIEPENIA;
UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; �IVOÈÍ�NE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

Kapitola:

15. �ivoèí�ne alebo rastlinné jedlé tuky a oleje a produkty ich �tiepenia; upravené jedlé tuky; �ivoèí�ne alebo rastlin-
né vosky

IV. TRIEDA

PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK
A VYROBENÉ TABAKOVÉ NÁHRADKY

Kapitola:

16. Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkký�ov alebo z iných vodných bezstavovcov

17. Cukor a cukrovinky

18. Kakao a kakaové prípravky

19. Prípravky z obilia, múky, �krobu alebo z mlieka; cukrárske výrobky

20. Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z iných èastí rastlín

21. Rôzne jedlé prípravky

22. Nápoje, liehoviny a ocot

23. Zvy�ky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

24. Tabak a vyrobené tabakové náhradky

V. TRIEDA

NERASTNÉ PRODUKTY

Kapitola:

25. So¾; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

26. Rudy kovov, trosky a popoly

27. Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky

VI. TRIEDA

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU

Kapitola:

28. Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúèeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádio-
aktívnych prvkov alebo ich izotopov

29. Výrobky organickej chémie

30. Farmaceutické výrobky

31. Hnojivá

32. Trieslovinové a farbiarske vý�a�ky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové far-
by a laky; tmely; atramenty

33. Silice a rezinoidy; voòavkárske, kozmetické a toaletné prípravky

34. Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky,
le�tiace alebo èistiace prípravky, svieèky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a podobné príprav-
ky na báze sadry

35. Albuminoidné látky; modifikované �kroby; gleje; enzýmy

36. Výbu�niny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré hor¾avé prípravky

37. Fotografický alebo kinematografický tovar

38. Rôzne chemické výrobky
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VII. TRIEDA

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUÈUK A VÝROBKY Z NEHO

Kapitola:
39. Plasty a výrobky z nich
40. Kauèuk a výrobky z neho

VIII. TRIEDA

SUROVÉ KO�E A KO�KY, USNE, KO�U�INY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE
A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY;

VÝROBKY Z ÈRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)

Kapitola:
41. Surové ko�e a ko�ky (iné ako ko�u�iny) a usne
42. Ko�ené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky

z èriev zvierat (iné ako mesinský vlas)
43. Ko�u�iny a umelé ko�u�iny; výrobky z nich

IX. TRIEDA

DREVO A DREVENÉ VÝROBKY; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO
SLAMY, Z ESPARTA A OSTATNÉHO PLETACIEHO MATERIÁLU; KO�IKÁRSKY TOVAR A PRÁCE

Z PRÚTIA

Kapitola:
44. Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
45. Korok a výrobky z korku
46. Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; ko�ikársky tovar a práce z prútia

X. TRIEDA

VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV;
ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA;

PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH

Kapitola:
47. Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo le-

penka
48. Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky
49. Tlaèené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

XI. TRIEDA

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

Kapitola:
50. Hodváb
51. Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia
52. Bavlna
53. Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze
54. Umelo vyrobené vlákna
55. Umelo vyrobené stri�né vlákna
56. Vata, pls� a netkané textílie; �peciálne priadze; motúzy, �núry, povrazy a laná a výrobky z nich
57. Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny
58. �peciálne tkaniny; v�ívané textílie; èipky; tapisérie; prámikárske výrobky; vý�ivky
59. Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné pou�itie
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60. Pletené alebo háèkované textílie
61. Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háèkované
62. Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háèkované
63. Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

XII. TRIEDA

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁ�DNIKY, SLNEÈNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO
SEDADIELKOM, BIÈE, JAZDECKÉ BIÈÍKY A ICH ÈASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY

Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ¼UDSKÝCH VLASOV

Kapitola:
64. Obuv, gama�e a podobné predmety; èasti týchto predmetov
65. Pokrývky hlavy a ich èasti
66. Dá�dniky, slneèníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, bièe, jazdecké bièíky a ich èasti
67. Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; predmety z ¾udských vlasov

XIII. TRIEDA

PREDMETY Z KAMEÒA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, S¼UDY ALEBO PODOBNÝCH
MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR

Kapitola:
68. Predmety z kameòa, sadry, cementu, azbestu, s¾udy alebo podobných materiálov
69. Keramické výrobky
70. Sklo a sklenený tovar

XIV. TRIEDA

PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ), DRAHOKAMY ALEBO
POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI (DOUBLÉ)

A VÝROBKY Z NICH; BI�UTÉRIA; MINCE

Kapitola:
71. Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované

drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bi�utéria; mince

XV. TRIEDA

ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

Kapitola:
72. �elezo a oce¾
73. Predmety zo �eleza alebo z ocele
74. Meï a predmety z medi
75. Nikel a predmety z niklu
76. Hliník a predmety z hliníka
77. Vo¾ná, urèená na eventuálnu potrebu Harmonizovaného systému
78. Olovo a predmety z olova
79. Zinok a predmety zo zinku
80. Cín a predmety z cínu
81. Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich
82. Nástroje, náradie, no�iarsky tovar, ly�ice a vidlièky, zo základného kovu; ich èasti a súèasti zo základného kovu
83. Rôzne predmety zo základných kovov
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XVI. TRIEDA

STROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ÈASTI A SÚÈASTI;
PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU

TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU A ICH ÈASTI, SÚÈASTI A PRÍSLU�ENSTVO

Kapitola:
84. Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich èasti a súèasti
85. Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich èasti a súèasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje

na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, èasti a súèasti a príslu�enstvo k týmto prístrojom

XVII. TRIEDA

VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Kapitola:
86. �eleznièné a elektrièkové lokomotívy; ko¾ajové vozidlá a ich èasti a súèasti; zvr�kový upevòovací materiál a jeho

èasti a súèasti; mechanické (tie� elektromechanické) dopravné signalizaèné zariadenia v�etkých druhov
87. Vozidlá iné ako ko¾ajové, ich èasti, súèasti a príslu�enstvo
88. Lietadlá, kozmické lode a ich èasti a súèasti
89. Lode, èlny a plávajúce kon�trukcie

XVIII. TRIEDA

NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE,
KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ

NÁSTROJE; ICH ÈASTI, SÚÈASTI A PRÍSLU�ENSTVO

Kapitola:
90. Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirur-

gické; ich èasti, súèasti a príslu�enstvo
91. Hodiny, hodinky a ich súèasti
92. Hudobné nástroje; èasti, súèasti a príslu�enstvo týchto nástrojov

XIX. TRIEDA

ZBRANE A STRELIVO; ICH ÈASTI, SÚÈASTI A PRÍSLU�ENSTVO

Kapitola:
93. Zbrane a strelivo; ich èasti, súèasti a príslu�enstvo

XX. TRIEDA

RÔZNE VÝROBKY

Kapitola:
94. Nábytok; poste¾oviny, matrace, matracové podlo�ky; vankú�e a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslu-

�enstvo inde ne�pecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a znaèky, svetelné oznamovacie
tabule a podobné výrobky; montované stavby

95. Hraèky, hry a �portové potreby; ich èasti, súèasti a príslu�enstvo
96. Rôzne výrobky

XXI. TRIEDA

UMELECKÉ DIELA, ZBERATE¼SKÉ PREDMETY A STARO�ITNOSTI

Kapitola:
97. Umelecké diela, zberate¾ské predmety a staro�itnosti
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Prílohy
2 � Zoznam colných kvót a colných sadzieb uplatòovaných v rámci colných kvót v období od 1. januára 2004 do

30. apríla 2004
3 � Zoznam rozvojových krajín
4 � Zoznam najmenej rozvinutých krajín
5 � Doèasná úprava zmluvných colných sadzieb vybraného tovaru na obdobie od 1. januára 2004 do 30. apríla

2004
6 � Úprava zmluvných colných sadzieb uplatòovaných vplyvom sezónnosti na obdobie od 1. januára 2004 do 30.

apríla 2004
7 � Doèasná úprava colných kvót a colných sadzieb vybraného tovaru na obdobie od 1. januára 2004 do 30. apríla

2004
8 A � Lieèivá, ktoré nesú medzinárodné nevlastnícke oznaèenie (INN) pod¾a Svetovej zdravotníckej organizácie
8 B � Soli, estery a hydráty farmaceutických výrobkov, ktoré sú identifikované kombináciou lieèiv pod¾a prílohy 8 A

s predponami alebo príponami uvedenými v tejto prílohe za podmienky, �e so¾, ester alebo hydrát sú zatriede-
né v rámci rovnakej �es�miestnej podpolo�ky, ako je samotné lieèivo pod¾a INN

8 C � Soli, estery a hydráty lieèiv pod¾a INN uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú zatriedené v rovnakej �es�miestnej
podpolo�ke HS, ako je samotné lieèivo pod¾a INN

9 � Zoznam farmaceutických medziproduktov, t. j. zlúèenín pou�ívaných na výrobu koneèných farmaceutických
výrobkov

10 A � Preferenèné sadzobné opatrenia na dovoz tovaru pôvodom z Európskej únie, Európskeho zdru�enia vo¾ného
obchodu, Maïarska, Po¾ska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Estónska, Loty�ska, Izraela, Litvy, Turecka
a Chorvátska

10 B � Sezónne preferenèné colné sadzby
11 � Preferenèné colné sadzby v rámci colných kvót
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