
31. kapitola

Hnojivá

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí:

a) krv zvierat polo�ky 0511;

b) samostatne chemicky definované zlúèeniny (iné ako zodpovedajúce opisu v poznámkach 2A, 3A, 4A alebo 5
uvedených ïalej);

c) umelé kry�tály chloridu draselného (iné ako optické èlánky), ka�dý s hmotnos�ou jednotlivých kusov aspoò
2,5 g, polo�ky 3824; optické èlánky chloridu draselného (polo�ka 9001).

2. Do polo�ky 3102 patria len nasledujúce výrobky, ak nie sú v úprave alebo v balení opísanom v polo�ke 3105:

A. výrobky zodpovedajúce niektorému z ïalej uvedených opisov:

I. dusiènan sodný, èistý alebo neèistý;

II. dusiènan amónny, èistý alebo neèistý;

III. podvojné soli síranu amónneho a dusiènanu amónneho, èisté alebo neèisté;

IV. síran amónny, èistý alebo neèistý;

V. podvojné soli (èisté alebo neèisté) alebo zmesi dusiènanu vápenatého a dusiènanu amónneho;

VI. podvojné soli (èisté alebo neèisté) alebo zmesi dusiènanu vápenatého a dusiènanu horeènatého;

VII. kyanamid vápenatý, èistý alebo neèistý alebo impregnovaný olejom;

VIII. moèovina, èistá alebo neèistá;

B. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov opísaných v odseku A, navzájom zmie�aných;

C. hnojivá pozostávajúce z chloridu amónneho alebo z ktoréhoko¾vek výrobku opísaného v odseku A alebo B,
zmie�aného s kriedou, sadrou alebo s inými anorganickými nehnojivými látkami;

D. kvapalné hnojivá pozostávajúce z výrobkov uvedených v odseku A II) alebo A VIII), alebo zo zmesi týchto výrob-
kov, vo vodnom alebo amoniakálnom roztoku.

3. Do polo�ky 3103 patria len nasledujúce výrobky, ak nie sú vo formách alebo v balení opísanom v polo�ke 3105:

A. výrobky zodpovedajúce niektorému z ïalej uvedených opisov:

I. zásaditá troska;

II. prírodné fosforeènany polo�ky 2510, kalcinované alebo tepelne upravené viac ako len na odstránenie neèis-
tôt;

III. superfosfáty (jednoduché, dvojité, trojité);

IV. hydrogénortofosforeènan vápenatý obsahujúci aspoò 0,2 % hmotnosti fluóru poèítanej na suchý bezvodý vý-
robok;

B. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov opísaných v odseku A, navzájom zmie�aných, ale bez oh¾adu
na limit obsahu fluóru;

C. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov opísaných v odseku A alebo B, ale bez oh¾adu na limit obsahu
fluóru, zmie�ané s kriedou, sadrou alebo s inými anorganickými nehnojivými látkami.

4. Do polo�ky 3104 patria len nasledujúce výrobky, ak nie sú vo formách alebo v balení opísanom v polo�ke 3105:

A. výrobky zodpovedajúce niektorému z ïalej uvedených opisov:

I. surové prírodné draselné soli (napríklad karnalit, kainit a sylvit);

II. chlorid draselný, èistý alebo neèistý, okrem uvedeného v poznámke 1 c);

III. síran draselný, èistý alebo neèistý;

IV. síran horeènato-draselný, èistý alebo neèistý;

B. hnojivá pozostávajúce z ktorýchko¾vek výrobkov opísaných v odseku A, navzájom zmie�aných;

5. Dihydrogénortofosforeènan amónny (fosforeènan amónny) a hydrogénortofosforeènan diamónny (fosforeènan
diamónny), èisté alebo neèisté a navzájom zmie�ané sa zatrieïujú do polo�ky 3105.

6. Na úèely polo�ky 3105 termín �ostatné hnojivá� sa vz�ahuje len na výrobky druhov pou�ívaných ako hnojivá a ob-
sahujúcich ako podstatnú zlo�ku aspoò jeden z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík.
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

3101 00 00 �ivoèí�ne alebo rastlinné hnojivá, tie� navzájom zmie�ané

alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmie�aním alebo

chemickou úpravou �ivoèí�nych alebo rastlinných produktov ZZZ 9,0 2,3

3102 Minerálne alebo chemické dusíkaté hnojivá:

3102 10 - Moèovina, tie� vo vodnom roztoku:

3102 10 10 - - Moèovina obsahujúca viac ako 45 % hmotnosti dusíka v suchom

bezvodom výrobku KNI 15,0 5,0

3102 10 90 - - Ostatná KNI 15,0 5,0

- Síran amónny; podvojné soli a zmesi síranu amónneho a

dusiènanu amónneho:

3102 21 00 - - Síran amónny KNI 10,0 6,5

3102 29 00 - - Ostatné KNI 15,0 5,0

3102 30 - Dusiènan amónny, tie� vo vodnom roztoku:

3102 30 10 - - Vo vodnom roztoku KNI bez cla bez cla

3102 30 90 - - Ostatný KNI bez cla bez cla

3102 40 - Zmesi dusiènanu amónneho s uhlièitanom vápenatým alebo

s inými anorganickými nehnojivými látkami:

3102 40 10 - - S obsahom dusíka nepresahujúcim 28 % hmotnosti KNI 8,0 6,5

3102 40 90 - - S obsahom dusíka presahujúcim 28 % hmotnosti KNI 8,0 6,5

3102 50 - Dusiènan sodný:

3102 50 10 - - Prírodný dusiènan sodný ZZZ 41,0 6,5

3102 50 90 - - Ostatný KNI 41,0 6,5

3102 60 00 - Podvojné soli a zmesi dusiènanu vápenatého a dusiènanu

amónneho KNI bez cla bez cla

3102 70 00 - Kyanamid vápenatý KNI bez cla bez cla

3102 80 00 - Zmesi moèoviny a dusiènanu amónneho vo vodnom alebo

v amoniakálnom roztoku KNI 5,0 5,0

3102 90 00 - Ostatné, vrátane zmesí ne�pecifikovaných v predchádzajú-

cich podpolo�kách KNI 8,0 5,0

3103 Minerálne alebo chemické fosforeèné hnojivá:

3103 10 - Superfosfáty:

3103 10 10 - - Obsahujúce viac ako 35 % hmotnosti oxidu fosforeèného KPP 10,0 bez cla

3103 10 90 - - Ostatné KPP 10,0 bez cla

3103 20 00 - Zásaditá troska KPP bez cla bez cla

3103 90 00 - Ostatné KPP bez cla bez cla

3104 Minerálne alebo chemické draselné hnojivá:
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3104 10 00 - Karnalit, sylvit a ostatné surové prírodné draselné soli KPO bez cla bez cla

3104 20 - Chlorid draselný:

3104 20 10 - - S  obsahom draslíka vyjadreným ako K2O nepresahujúcim 40 % hmotnosti

suchého bezvodého výrobku KPO bez cla bez cla

3104 20 50 - - S  obsahom draslíka vyjadreným ako K2O presahujúcim 40 % ale

nepresahujúcim 62 % hmotnosti suchého bezvodého výrobku KPO bez cla bez cla

3104 20 90 - - S  obsahom draslíka vyjadreným ako K2O presahujúcim 62 % hmotnosti

suchého bezvodého výrobku KPO bez cla bez cla

3104 30 00 - Síran draselný KPO 13,0 4,4

3104 90 00 - Ostatné KPO bez cla bez cla

3105 Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri

z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá;

výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách

alebo v balení s hrubou hmotnos�ou nepresahujúcou 10 kg:

3105 10 00 - Výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných for-

mách alebo v balení s hrubou hmotnos�ou nepresahujú-

cou 10 kg ZZZ 24,0 2,6

3105 20 - Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivé

prvky dusík, fosfor a draslík:

3105 20 10 - - S obsahom dusíka presahujúcim 10 % hmotnosti suchého bezvo-

dého výrobku ZZZ 14,0 4,8

3105 20 90 - - Ostatné ZZZ 14,0 4,8

3105 30 00 - Hydrogénortofosforeènan diamónny (fosforeènan diamónny) ZZZ 15,0 bez cla

3105 40 00 - Dihydrogénortofosforeènan amónny (fosforeènan amónny)

a jeho zmesi s hydrogénortofosforeènanom diamónnym

(fosforeènanom diamónnym) ZZZ 15,0 bez cla

- Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva

hnojivé prvky dusík a fosfor:

3105 51 00 - - Obsahujúce dusiènany a fosforeènany ZZZ 15,0 5,0

3105 59 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3105 60 - Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé

prvky fosfor a draslík:

3105 60 10 - - Draselné superfosfáty ZZZ 15,0 5,0

3105 60 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3105 90 - Ostatné:

3105 90 10 - - Prírodný dusiènan sodno-draselný pozostávajúci z prírodnej zme-

si dusiènanu sodného a dusiènanu draselného (podiel dusiènanu

draselného mô�e by� a� 44 %), s celkovým obsahom dusíka ne-

presahujúcim 16,3 % hmotnosti suchého bezvodého výrobku ZZZ 8,0 1,3

- - Ostatné:
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3105 90 91 - - - S obsahom dusíka presahujúcim 10 % hmotnosti suchého bez-

vodého výrobku ZZZ 8,0 1,3

3105 90 99 - - - Ostatné ZZZ 8,0 1,3
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32. kapitola

Trieslovinové a farbiarske vý�a�ky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty
a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

Poznámky
1. Do tejto kapitoly nepatria:

a) samostatne chemicky definované prvky alebo zlúèeniny [okrem výrobkov polo�ky 3203 alebo 3204, anorganic-
kých výrobkov, druhov pou�ívaných ako luminofóry (polo�ka 3206), skloviny získanej z taveného oxidu kremi-
èitého alebo kremeòa v tvaroch uvedených v polo�ke 3207 a tie� farbív a ostatných farbiacich látok vo forme ale-
bo v balení na predaj v malom (polo�ky 3212)];

b) tanáty alebo ostatné tanínové deriváty výrobkov polo�iek 2936 a� 2939, 2941 alebo 3501 a� 3504; alebo
c) asfaltové tmely alebo ostatné bitúmenové tmely (polo�ka 2715).

2. Polo�ka 3204 zahàòa zmesi stabilizovaných diazóniových solí a kopulaèných zlo�iek na výrobu azofarbív.
3. Polo�ky 3203 a� 3206 sa vz�ahujú na prípravky zalo�ené na farbiacej látke (zahròujúce v prípade polo�ky 3206 far-

biace pigmenty polo�ky 2530 alebo kapitoly 28, kovové �upinky alebo kovové prá�ky), druhy pou�ívané na farbenie
akéhoko¾vek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich prípravkov. Do týchto polo�iek v�ak nepatria pig-
menty rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutom alebo pastovitom stave pou�ívané na výrobu náterových farieb
vrátane emailov (polo�ka 3212) alebo iné prípravky polo�iek 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 alebo 3215.

4. Polo�ka 3208 zahàòa roztoky (iné ako koloidné) pozostávajúce z akýchko¾vek výrobkov uvedených v polo�kách
3901 a� 3913 v prchavých organických rozpú��adlách, ak hmotnos� rozpú��adla presahuje 50 % hmotnosti rozto-
ku.

5. Termín �farbivo� v tejto kapitole nezahàòa výrobky druhov pou�ívaných ako plnivo do olejových náterových farieb,
aj keï sú vhodné ako farbiace pigmenty aj do temperových farieb.

6. Termín �razbové fólie� v polo�ke 3212 sa vz�ahuje len na tenké fólie pou�ívané na potlaè, napr. kni�ných dosiek ale-
bo pások do klobúkov, a pozostávajúce:
a) z kovového prá�ku (vrátane drahých kovov) alebo pigmentu aglomerovaného glejom, �elatínou alebo iným spo-

jivom; alebo
b) z kovu (vrátane drahého kovu) alebo pigmentu naneseného na podlo�ku z akéhoko¾vek materiálu.
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3201 Trieslovinové vý�a�ky rastlinného pôvodu; taníny a ich soli,

étery, estery a ostatné deriváty:

3201 10 00 - Kebraèový vý�a�ok ZZZ 5,0 bez cla -100

3201 20 00 - Akáciový vý�a�ok ZZZ 5,0 bez cla -100

3201 90 - Ostatné:

3201 90 20 - - Vý�a�ok zo �kumpy, vý�a�ok z valóniek, dubový vý�a�ok alebo

ga�tanový vý�a�ok ZZZ 5,0 2,2 -100

3201 90 90 - - Ostatné ZZZ 8,0 2,2 -100

3202 Syntetické organické triesloviny; anorganické triesloviny;

trieslovinové prípravky tie� obsahujúce prírodné triesloviny;

enzymatické prípravky na predèinenie:

3202 10 00 - Syntetické organické triesloviny ZZZ 15,0 5,0 -50

3202 90 00 - Ostatné ZZZ 15,0 6,5 -50

3203 00 Farbivá rastlinného alebo �ivoèí�neho pôvodu (vrátane far-

biacich vý�a�kov ale okrem �ivoèí�nej èerne), tie� chemicky

ky definované; prípravky �pecikované poznámkou 3 k tejto

kapitole zalo�ené na farbive rastlinného alebo �ivoèí�neho

pôvodu:

3203 00 10 - Farbivá rastlinného pôvodu a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 8,0 bez cla P8A

3203 00 90 - Farbivá �ivoèí�neho pôvodu a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 8,0 bez cla

3204 Syntetické organické farbivá, tie� chemicky definované;

prípravky �pecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole zalo�e-

né na syntetickom organickom farbive; syntetické organické

výrobky druhov pou�ívaných ako fluorescenèné zjasòovacie

prostriedky alebo ako luminofóry, tie� chemicky definované:

- Syntetické organické farbivá a prípravky na nich zalo�ené

�pecifikované poznámkou 3 tejto kapitoly:

3204 11 00 - - Disperzné farbivá a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 14,0 4,8 -50

3204 12 00 - - Kyslé farbivá tie� metalizované a prípravky na nich zalo�e-

né; moridlové farbivá a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 12,0 3,7 -100 P8A

3204 13 00 - - Zásadité farbivá a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 12,0 3,7 -100 P8A

3204 14 00 - - Priame farbivá a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 14,0 4,8

3204 15 00 - - Kypové farbivá (vrátane farbív vyu�ite¾ných v tomto stave

ako pigmenty) a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 13,0 4,4 -50
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3204 16 00 - - Reaktívne farbivá a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 14,0 4,8 -50

3204 17 00 - - Pigmenty a prípravky na nich zalo�ené ZZZ 14,0 4,8 -50

3204 19 00 - - Ostatné, vrátane zmesí farbív dvoch alebo viacerých pod-

polo�iek 3204 11 a� 3204 19 ZZZ 14,0 4,8 -50 P8A

3204 20 00 - Syntetické organické výrobky druhov pou�ívaných ako

fluorescenèné zjasòovacie prostriedky ZZZ 15,0 5,0 -50

3204 90 00 - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3205 00 00 Farebné laky; prípravky �pecifikované poznámkou 3 k tejto

kapitole zalo�ené na farebných lakoch ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 Ostatné farbivá; prípravky �pecifikované poznámkou 3 k tejto

kapitole, iné ako polo�iek 3203, 3204 alebo 3205; anorganické

výrobky druhov pou�ívaných ako luminofóry, tie� chemicky

definované:

- Pigmenty a prípravky na základe oxidu titanièitého:

3206 11 00 - - Obsahujúce 80 % hmotnosti alebo viac oxidu titanièitého,

poèítané na su�inu ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 19 00 - - Ostatné ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 20 00 - Pigmenty a prípravky na základe zlúèenín chrómu ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 30 00 - Pigmenty a prípravky na základe zlúèenín kadmia ZZZ 14,0 4,8 -50

- Ostatné farbivá a ostatné prípravky:

3206 41 00 - - Ultramarín a prípravky na jeho základe ZZZ 32,0 6,5 -50

3206 42 00 - - Litopón a ostatné pigmenty a prípravky na základe sulfidu

zinoènatého ZZZ 13,0 4,5 -100

3206 43 00 - - Pigmenty a prípravky na základe hexakyanoferátov (fero-

kyanidy a ferikyanidy) ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 49 - - Ostatné:

3206 49 10 - - - Magnetit ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 49 90 - - - Ostatné ZZZ 14,0 4,8 -50

3206 50 00 - Anorganické výrobky druhov pou�ívaných ako luminofóry ZZZ 15,0 5,0 -50

3207 Pripravené pigmenty, pripravené kalivá a pripravené farby,

sklotvorné smalty a glazúry, engoby, tekuté listry a podobné

prípravky, druhov pou�ívaných v keramickom priemysle, smal-

tovniach alebo skláròach; sklenené frity a ostatné sklo vo for-

me prá�ku, granúl alebo vloèiek:

3207 10 00 - Pripravené pigmenty, pripravené kalivá, pripravené farby a

podobné prípravky ZZZ 14,0 6,5 -50

3207 20 - Sklotvorné smalty a glazúry, engoby a podobné prípravky:
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3207 20 10 - - Engoby ZZZ 11,0 6,5 -50

3207 20 90 - - Ostatné ZZZ 11,0 6,5 -50

3207 30 00 - Tekuté listry a podobné prípravky ZZZ 11,0 6,5 -50

3207 40 - Sklenené frity a ostatné sklo vo forme prá�ku, granúl alebo

vloèiek:

3207 40 10 - - Druhy skla známe ako �emailové sklo� ZZZ 11,0 6,5

3207 40 20 - - Sklo vo forme vloèiek s då�kou 0,1 mm alebo väè�ou, ale nepresa-

hujúcou 3,5 mm a s hrúbkou 2 mikrometre alebo väè�ou, ale ne-

presahujúcou 5 mikrometrov ZZZ 11,0 6,5

3207 40 30 - - Sklo vo forme prá�ku alebo granúl obsahujúce 99 % hmotnosti

alebo viac oxidu kremièitého ZZZ 11,0 6,5

3207 40 80 - - Ostatné ZZZ 11,0 6,5 P5

3208 Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) zalo-

�ené na syntetických polyméroch alebo na chemicky modifi-

kovaných prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpus-

tené v nevodnom prostredí; roztoky definované poznámkou 4

k tejto kapitole:

3208 10 - Na báze polyesterov:

3208 10 10 - - Roztoky definované poznámkou 4 k tejto kapitole ZZZ 8,0 3,0

3208 10 90 - - Ostatné ZZZ 8,0 3,0

3208 20 - Na báze akrylových alebo vinylových polymérov:

3208 20 10 - - Roztoky definované poznámkou 4 k tejto kapitole ZZZ 8,0 3,0

3208 20 90 - - Ostatné ZZZ 8,0 3,0

3208 90 - Ostatné:

- - Roztoky definované poznámkou 4 k tejto kapitole:

3208 90 11 - - - Polyuretán z 2,2�-(tert-butylimino)dietanolu a 4,4�-metyléndicyklo-

hexyldiizokyanátu vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide ob-

sahujúceho 48 % alebo viac hmotnosti polyméru ZZZ 14,0 4,8

3208 90 13 - - - Kopolymér z p-krezolu a divinylbenzénu vo forme roztoku

v N,N-dimetylacetamide obsahujúceho 48 % alebo viac hmot-

nosti polyméru ZZZ 14,0 4,8

3208 90 19 - - - Ostatné ZZZ 14,0 4,8

- - Ostatné:

3208 90 91 - - - Na základe syntetických polymérov ZZZ 14,0 4,8

3208 90 99 - - - Na základe chemicky modifikovaných prírodných polymérov ZZZ 14,0 4,8

3209 Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) zalo-

�ené na syntetických polyméroch alebo na chemicky uprave-

ných prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpustené

vo vodnom prostredí:
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Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

3209 10 00 - Na základe akrylových alebo vinylových polymérov ZZZ 11,0 3,9

3209 90 00 - Ostatné ZZZ 11,0 4,0

3210 00 Ostatné náterové farby a laky (vrátane emailov, jemných lakov

a temperových farieb); pripravené vodné pigmenty druhov

u�ívaných na koneènú úpravu ko�e:

3210 00 10 - Olejové náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) ZZZ 16,0 4,8

3210 00 90 - Ostatné ZZZ 16,0 4,8

3211 00 00 Pripravené sikatívy ZZZ 15,0 5,0 -50

3212 Pigmenty (vrátane kovových prá�kov a vloèiek) rozptýlené v ne-

vodnom prostredí, v tekutej alebo pastovitej forme, pou�ívané na

výrobu náterových farieb (vrátane emailov); razbové fólie; farby

a ostatné farbivá vo formách alebo v balení na predaj v malom

3212 10 - Razbové fólie:

3212 10 10 - - Na základe obyèajných kovov ZZZ 17,0 6,5 -50 P5

3212 10 90 - - Ostatné ZZZ 17,0 6,5 -50 P5

3212 90 - Ostatné:

- - Pigmenty (vrátane kovových prá�kov a vloèiek) rozptýlené v ne-

vodnom prostredí, v tekutej alebo pastovitej forme, druhov pou�í-

vaných na výrobu náterových farieb (vrátane emailov):

3212 90 31 - - - Na základe hliníkového prá�ku ZZZ 14,0 4,8 -50

3212 90 38 - - - Ostatné ZZZ 14,0 4,8 -50

3212 90 90 - - Farby a ostatné farbivá vo forme alebo v balení na predaj v malom ZZZ 14,0 4,8 -50

3213 Farby na umeleckú ma¾bu, �kolské farby, plagátové farby, tó-

novacie farby, farby na zábavné úèely a podobné farby v tab-

letách, tubách, téglikoch, f¾a�tièkách, miskách alebo podob-

ných formách alebo baleniach:

3213 10 00 - Farby v súpravách ZZZ 14,0 4,8 -50

3213 90 00 - Ostatné ZZZ 14,0 4,8 -50

3214 Sklenársky tmel, �tepársky tmel, �ivièné tmely, tesniace tmely

a ostatné tmely; maliarske tmely; ne�iaruvzdorné prípravky na

povrchovú úpravu fasád, vnútorných stien, dlá�ok, stropov a

podobné prípravky:
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3214 10 - Sklenársky tmel, �tepársky tmel, �ivicový tmel, tesniace tme-

ly a ostatné tmely; maliarske tmely:

3214 10 10 - - Sklenársky tmel, �tepársky tmel, �ivièné tmely, tesniace a

ostatné tmely ZZZ 5,0 1,9 -100

3214 10 90 - - Maliarske tmely ZZZ 5,0 1,9 -100

3214 90 00 - Ostatné ZZZ 7,0 2,8 -100

3215 Tlaèiarenské farby, atramenty alebo tu�e v�etkých druhov,

tie� koncentrované alebo tuhé:

- Tlaèiarenská farba:

3215 11 00 - - Èierna ZZZ 14,0 6,5 -50

3215 19 00 - - Ostatné ZZZ 14,0 6,5 -50

3215 90 - Ostatné:

3215 90 10 - - Atramenty alebo tu�e ZZZ 34,0 3,8 -100

3215 90 80 - - Ostatné ZZZ 34,0 3,8 -100
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33. kapitola

Silice a rezinoidy; voòavkárske, kozmetické a toaletné prípravky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) prírodné olejo�ivice alebo rastlinné vý�a�ky polo�ky 1301 alebo 1302;
b) mydlo alebo ostatné výrobky polo�ky 3401; alebo
c) terpentínová silica, borovicová silica, sulfátový terpentín alebo ostatné výrobky polo�ky 3805.

2. Termín �vonná látka� v polo�ke 3302 sa vz�ahuje len na látky polo�ky 3301, vonné zlo�ky izolované z týchto látok
alebo na syntetické aromatické látky.

3. Do polo�iek 3303 a� 3307 patria okrem iného výrobky zmie�ané alebo nezmie�ané (iné ako vodné destiláty a vodné
roztoky silíc), vhodné na pou�itie ako tovar týchto polo�iek a v balení na predaj v malom so zrete¾om na toto pou�i-
tie.

4. Pod¾a polo�ky 3307 sa termín �voòavkárske, kozmetické a toaletné prípravky� vz�ahuje okrem iného najmä na tie-
to výrobky:
malé vrecká obsahujúce èasti aromatickej rastliny; vonné prípravky vydávajúce vôòu pri horení; parfumované pa-
piere a papiere impregnované alebo natreté kozmetickými prostriedkami; roztoky na kontaktné �o�ovky alebo na
umelé oèi; vata, plste, netkané textílie impregnované, natreté alebo pokryté parfumom alebo kozmetickým pro-
striedkom; toaletné prípravky pre zvieratá.
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

3301 Silice (tie� deterpénované), vrátane pevných a absolútnych;

rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch

v nevysychate¾ných olejoch, vo voskoch alebo podobné, zís-

kané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo

maceráciou; terpenické ved¾aj�ie produkty vznikajúce pri de-

terpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

- Silice z citrusového ovocia:

3301 11 - - Bergamotová:

3301 11 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 11 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 12 - - Pomaranèová:

3301 12 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 12 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 13 - - Citrónová:

3301 13 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 13 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 14 - - Limetová:

3301 14 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 14 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 19 - - Ostatné

3301 19 10 - - - Nedeterpénované ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 19 90 - - - Deterpénované ZZZ 6,0 1,0 -100

- Silice iné ako z citrusového ovocia:

3301 21 - - Geraniová:

3301 21 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 21 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 22 - - Jazmínová:

3301 22 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0

3301 22 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0

3301 23 - - Levandu¾ová alebo lavandinová:

3301 23 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0

3301 23 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0

3301 24 - - Z mäty piepornej (Mentha piperita):

3301 24 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0

3301 24 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0

3301 25 - - Z ostatných druhov mäty:

3301 25 10 - - - Nedeterpénované ZZZ 6,0 1,0

3301 25 90 - - - Deterpénované ZZZ 6,0 1,0

3301 26 - - Vetiverová:

3301 26 10 - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 26 90 - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 29 - - Ostatné:

- - - Klinèeková, niaouliová a ylang-ylangová:
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3301 29 11 - - - - Nedeterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 29 31 - - - - Deterpénovaná ZZZ 6,0 1,0 -100

- - - Ostatné:

3301 29 61 - - - - Nedeterpénované ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 29 91 - - - - Deterpénované ZZZ 6,0 1,0 -100

3301 30 00 - Rezinoidy ZZZ 26,0 4,1 -100

3301 90 - Ostatné:

3301 90 10 - - Terpénické ved¾aj�ie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc ZZZ 17,0 1,9 -100

- - Extrahované olejo�ivice:

3301 90 21 - - - Zo sladkého drievka a chme¾u ZZZ 9,0 7,6

3301 90 30 - - - Ostatné ZZZ 7,0 bez cla

3301 90 90 - - Ostatné ZZZ 17,0 1,9 -100

3302 Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov)

na základe jednej alebo nieko¾kých týchto látok, druhov po-

u�ívaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na zá-

klade vonných látok, druhov pou�ívaných na výrobu nápojov:

3302 10 - Druhy pou�ívané v potravinárskom alebo nápojovom prie-

mysle:

- - Druhy pou�ívané v nápojovom priemysle:

- - - Preparáty obsahujúce v�etky ochucujúce èinidlá charakterizujú-

ce nápoj:

3302 10 10 - - - - So skutoèným objemovým alkoholometrickým titrom presahujú-

cim 0,5 % LPA 45,0 21,2 P10A

- - - - Ostatné:

3302 10 21 - - - - - Neobsahujúce �iadne mlieène tuky, sacharózu, izoglukózu,

glukózu alebo �krob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej

ako 1,5 % mlieènych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukó-

zy, 5 % glukózy alebo �krobu ZZZ 45,0 6,9 P10A

3302 10 29 - - - - - Ostatné ZZZ 45,0 6,9 P10A

3302 10 40 - - - Ostatné ZZZ 44,0 6,5 -50

3302 10 90 - - Druhy pou�ívané v potravinárskom priemysle ZZZ 44,0 6,5 -50

3302 90 - Ostatné:

3302 90 10 - - Alkoholové roztoky ZZZ 49,0 6,5 -50

3302 90 90 - - Ostatné ZZZ 49,0 6,5 -50

3303 00 Parfumy a toaletné vody:

3303 00 10 - Parfumy ZZZ 70,0 6,5

3303 00 90 - Toaletné vody ZZZ 70,0 6,5
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3304 Kozmetické prípravky, líèidlá a prípravky na starostlivos�

o poko�ku (iné ako lieky), vrátane opa¾ovacích ochranných

prípravkov a prípravkov na opa¾ovanie; prípravky na manikú-

ru alebo pedikúru:

3304 10 00 - Líèidlá na pery ZZZ 70,0 6,5 -50

3304 20 00 - Prípravky na líèenie oèí ZZZ 70,0 6,5 -50

3304 30 00 - Prípravky na manikúru alebo pedikúru ZZZ 70,0 6,5 -50

- Ostatné:

3304 91 00 - - Púdre, kompaktné i nekompaktné ZZZ 70,0 6,5 -50

3304 99 00 - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5

3305 Prípravky na vlasy:

3305 10 00 - �ampóny ZZZ 70,0 6,5

3305 20 00 - Prípravky na trvalú onduláciu alebo na narovnávanie vlasov ZZZ 70,0 6,5 -50

3305 30 00 - Laky na vlasy ZZZ 70,0 6,5

3305 90 - Ostatné:

3305 90 10 - - �Vodièky� na vlasy ZZZ 70,0 6,5

3305 90 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5

3306 Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, vrátane fixatívnych

pást a prá�kov; vlákna na èistenie medzizubných medzier

(dentálne nite) v samostatnom balení na predaj v malom:

3306 10 00 - Prípravky na èistenie zubov ZZZ 70,0 6,5

3306 20 00 - Dentálne nite ZZZ 56,0 6,7

3306 90 00 - Ostatné ZZZ 70,0 6,5

3307 Holiace prípravky pou�ívané pred holením, pri holení alebo

po òom, osobné dezodoranty, kúpe¾ové prípravky, depiláto-

ry a ostatné voòavkárske, kozmetické alebo toaletné príprav-

ky, inde ne�pecifikované ani nezahrnuté; pripravené izbové

dezodoranty, tie� parfumované, tie� s dezinfekènými vlastnos-

�ami:

3307 10 00 - Prípravky pou�ívané pred holením, pri holení alebo po holení ZZZ 70,0 6,5

3307 20 00 - Osobné dezodoranty a prípravky proti poteniu ZZZ 70,0 6,5

3307 30 00 - Parfumované kúpe¾ové soli a iné kúpe¾ové prípravky ZZZ 70,0 6,5

- Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností,

vrátane vonných prípravkov pou�ívaných pri nábo�enských

obradoch:
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3307 41 00 - - �Agarbati� a iné vonné prípravky pôsobiace pri horení ZZZ 70,0 6,5 -50

3307 49 00 - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5 -50

3307 90 00 - Ostatné ZZZ 52,0 6,5
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34. kapitola

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 prípravky na báze sadry

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) jedlé zmesi alebo prípravky zo �ivoèí�nych alebo rastlinných tukov alebo olejov, druhov pou�ívaných ako prí-

pravky na uvo¾òovanie z foriem (polo�ka 1517);
b) samostane chemicky definované zlúèeniny; alebo
c) �ampóny, prípravky na èistenie zubov, holiace krémy a peny, kúpe¾ové prípravky obsahujúce mydlo alebo iné

organické povrchovo aktívne látky (polo�ky 3305, 3306 a 3307).
2. Na úèely polo�ky 3401 sa termín �mydlo� vz�ahuje len na mydlo rozpustné vo vode. Mydlo a ostatné výrobky polo-

�ky 3401 mô�u obsahova� pridané látky (napríklad dezinfekèné prostriedky, brúsne prá�ky, plnidlá alebo lieky).
Výrobky obsahujúce brúsne prá�ky zostávajú zatriedené do polo�ky 3401, len ak sú vo forme tyèiniek, tehlièiek,
vylisovaných kusov alebo tvarov. V iných formách sa zatrieïujú do polo�ky 3405 ako �prá�ky na èistenie a podob-
né prípravky�.

3. Na úèely polo�ky 3402 termín �organické povrchovo aktívne látky� znamená výrobky, ktoré po zmie�aní s vodou
v koncentrácii 0,5 % pri 20 °C a ponechaní v pokoji poèas 1 hodiny (státia) pri tej istej teplote:
a) dávajú prieh¾adnú alebo priesvitnú kvapalinu alebo stabilnú emulziu bez odde¾ovania nerozpustnej látky; a
b) zni�ujú povrchové napätie vody na 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) alebo menej.

4. Termín �minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov� v polo�ke 3403 sa vz�ahuje na výrobky definova-
né v poznámke 2 kapitoly 27.

5. Na úèely polo�ky 3404 termín �umelé vosky a pripravené vosky� znamená okrem ni��ie uvedených výnimiek len:
A. chemicky vyrobené organické výrobky s charakterom vosku, tie� rozpustné vo vode;
B. výrobky získané zmie�aním rôznych voskov;
C. výrobky s charakterom vosku na základe jedného alebo nieko¾kých voskov a obsahujúce tuky, �ivice, minerálne

látky alebo iné materiály.
Do tejto polo�ky nepatria:
a) výrobky polo�ky 1516, 3402 alebo 3823, aj keï majú charakter vosku;
b) nezmie�ané �ivoèí�ne vosky alebo nezmie�ané rastlinné vosky, tie� rafinované, farbené, polo�ky 1521;
c) minerálne vosky alebo podobné výrobky polo�ky 2712, tie� navzájom zmie�ané alebo len farbené; alebo
d) zmie�ané vosky, rozptýlené alebo rozpustené v tekutom prostredí (polo�ky 3405, 3809 atï.).
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3401 Mydlo; organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky na

pou�itie ako mydlo, v tvare tyèiniek, tehlièiek, vylisovaných

kusov alebo tvarov, tie� obsahujúce mydlo; organické povr-

chovo aktívne výrobky a prípravky na umývanie poko�ky, vo

forme kvapaliny alebo krému a v balení na predaj v malom,

tie� obsahujúce mydlo; papier, vata, pls� a netkané textílie,

impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo de-

tergentom:

- Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky

v tvare tyèiniek, tehlièiek, vylisovaných kusov alebo tvarov

a papier, vata, pls� a netkané textílie, impregnované, potiahnu-

té alebo pokryté mydlom alebo detergentom:

3401 11 00 - - Na toaletné pou�itie (vrátane medicinálnych výrobkov) ZZZ 52,0 6,5

3401 19 00 - - Ostatné ZZZ 41,0 2,5

3401 20 - Mydlo v iných formách:

3401 20 10 - - Vloèky, granule alebo prá�ok ZZZ 7,0 2,5

3401 20 90 - - Ostatné ZZZ 7,0 2,5

3401 30 00 - Organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky na umý-

vanie poko�ky, vo forme kvapaliny alebo krému, a v balení

na predaj v malom, tie� obsahujúce mydlo ZZZ 10,0 3,8

3402 Organické povrchovo aktívne látky (iné ako mydlo); povrcho-

vo aktívne prípravky, pracie prípravky (vrátane pomocných

pracích prípravkov) a èistiace prípravky, tie� obsahujúce myd-

lo, iné ako prípravky polo�ky 3401:

- Organické povrchovo aktívne látky, tie� upravené na predaj

v malom:

3402 11 - - Aniónové:

3402 11 10 - - - Vodný roztok obsahujúci 30 % hmotnosti alebo viac, ale nie

viac ako 50 % hmotnosti dvojsodného alkylu [oxydi-(benzén-

sulfonátu)] ZZZ 10,0 3,8 -100

3402 11 90 - - - Ostatné ZZZ 10,0 3,8 -100

3402 12 00 - - Katiónové ZZZ 10,0 3,8 -100 P8A

3402 13 00 - - Neiónové ZZZ 10,0 3,8 -100 P8A

3402 19 00 - - Ostatné ZZZ 10,0 3,8 -100

3402 20 - Prípravky upravené na predaj v malom:

3402 20 20 - - Povrchovo aktívne prípravky ZZZ 10,0 3,8

3402 20 90 - - Pracie prípravky a èistiace prípravky ZZZ 10,0 3,8

3402 90 - Ostatné:

3402 90 10 - - Povrchovo aktívne prípravky ZZZ 10,0 3,8

3402 90 90 - - Pracie prípravky a èistiace prípravky ZZZ 10,0 3,8
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3403 Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na

uvo¾òovanie skrutiek a matíc, prípravkov proti hrdzi alebo

antikoróznych a prípravkov na uvo¾òovanie foriem zalo�ené

na mazadlách) a prípravky druhov pou�ívaných na olejova-

nie alebo mazanie textilných materiálov, ko�e, ko�u�ín alebo

ostatných materiálov, ale okrem prípravkov obsahujúcich

ako základné zlo�ky 70 % hmotnosti alebo viac ropných ole-

jov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov:

- Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových

nerastov:

3403 11 00 - - Prípravky na úpravu textilných materiálov, ko�e, ko�u�ín

alebo iných materiálov TNN 9,0 3,3 -100

3403 19 - - Ostatné:

3403 19 10 - - - Obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov zís-

kaných z bitúmenových nerastov, ale netvoriacich základnú zlo�ku TNN 12,0 4,1 -50

- - - Ostatné:

3403 19 91 - - - - Prípravky na mazanie strojov, zariadení a vozidiel TNN 12,0 4,1 -50

3403 19 99 - - - - Ostatné TNN 12,0 4,1 -50

- Ostatné:

3403 91 00 - - Prípravky na úpravu textilných materiálov, ko�e, ko�u�ín

alebo iných materiálov ZZZ 7,0 1,5 -100

3403 99 - - Ostatné:

3403 99 10 - - - Prípravky na mazanie strojov, zariadení a vozidiel ZZZ 9,5 3,6 -100

3403 99 90 - - - Ostatné ZZZ 9,5 3,6 -100

3404 Umelé vosky a pripravené vosky:

3404 10 00 - Z chemicky modifikovaného lignitu ZZZ 15,0 5,0 -50

3404 20 00 - Z poly(oxyetylénu) (polyetylénglykolu) ZZZ 15,0 5,0 -50

3404 90 - Ostatné:

3404 90 10 - - Pripravené vosky, vrátane peèatných voskov ZZZ 15,0 5,0 -50

3404 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3405 Le�tidlá a krémy na obuv, nábytok, dlá�ky, karosérie, sklo ale-

bo kov, èistiace pasty a prá�ky a podobné prípravky (tie� vo

forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, ¾ahèených plas-

tov alebo ¾ahèenej gumy, impregnovaných, potiahnutých ale-

bo pokrytých takýmito prípravkami) okrem voskov polo�ky

3404:
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3405 10 00 - Le�tidlá, krémy a podobné prípravky, na obuv alebo ko�u ZZZ 25,0 6,5 -50

3405 20 00 - Le�tidlá, krémy a podobné prípravky, na údr�bu dreveného

nábytku, dlá�ok alebo iných drevených výrobkov ZZZ 20,0 5,8 -50

3405 30 00 - Le�tidlá na karosérie a podobné prípravky, iné ako na kovy ZZZ 10,0 3,8 -100

3405 40 00 - Èistiace pasty a prá�ky a iné èistiace prípravky ZZZ 10,0 3,8

3405 90 - Ostatné:

3405 90 10 - - Le�tidlá na kovy ZZZ 10,0 3,8

3405 90 90 - - Ostatné ZZZ 10,0 3,8

3406 00 Svieèky, tenké svieèky a podobné výrobky:

- Svieèky:

3406 00 11 - - Hladké, neparfumované ZZZ 25,0 6,5

3406 00 19 - - Ostatné ZZZ 25,0 6,5

3406 00 90 - Ostatné ZZZ 25,0 6,5

3407 00 00 Modelovacie pasty, vrátane pást upravených pre zábavu detí;

prípravky známe ako zubolekársky vosk alebo zubné odtlaèo-

vacie zmesi, v sadách, v balení na predaj v malom alebo v ta-

bu¾kách, v tvare podkov, tyèiniek alebo v podobných tvaroch;

ostatné prípravky pou�ívané v zubnom lekárstve na základe

sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého) ZZZ 27,0 6,5
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35. kapitola

Albuminoidné látky; modifikované �kroby; gleje; enzýmy

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) kvasinky (polo�ka 2102);
b) krvné frakcie (iné ako krvný albumín nepripravený na terapeutické alebo profylaktické pou�itie), lieky a ostatné

výrobky kapitoly 30;
c) enzymatické prípravky na predèinenie (polo�ka 3202);
d) enzymatické namáèacie alebo pracie prípravky a ostatné výrobky kapitoly 34;
e) tvrdené proteíny (polo�ka 3913); alebo
f) �elatínové výrobky tlaèiarenského priemyslu (kapitola 49).

2. Termín �dextríny� polo�ky 3505 sa vz�ahuje na degradaèné produkty �krobu s obsahom redukujúcich cukrov, vy-
jadrených ako dextróza v su�ine, nepresahujúcim 10 %. Výrobky s obsahom redukujúcich cukrov presahujúcim
10 % patria do polo�ky 1702.

Doplnková poznámka

Polo�ka 3504 zahròuje koncentrované mlieène proteíny s obsahom proteínov väè�ím ako 85 % hmotnosti, poèítané na
su�inu.
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3501 Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10 - Kazeín:

3501 10 10 - - Na výrobu regenerovaných textilných vlákien ZZZ 11,0 1,0 P10A

3501 10 50 - - Na priemyselné pou�itie iné ako na výrobu potravín alebo krmív ZZZ 11,0 1,0 P10A

3501 10 90 - - Ostatný ZZZ 11,0 1,0 P10A

3501 90 - Ostatné:

3501 90 10 - - Kazeínové gleje ZZZ 15,0 1,0 P10A

3501 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 1,0 P10A

3502 Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvát-

kových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti sr-

vátkových proteínov, poèítaných na su�inu), albumináty a

ostatné deriváty albumínu:

- Vajeèný albumín:

3502 11 - - Su�ený:

3502 11 10 - - - Nevhodný alebo nespôsobilý na ¾udskú konzumáciu ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 11 90 - - - Ostatný ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 19 - - Ostatný:

3502 19 10 - - - Nevhodný alebo nespôsobilý na ¾udskú konzumáciu ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 19 90 - - - Ostatný ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 20 - Mlieèny albumín, vrátane koncentrátov dvoch alebo viace-

rých srvátkových proteínov:

3502 20 10 - - Nevhodný alebo nespôsobilý na ¾udskú konzumáciu ZZZ 8,0 1,0 P10A

- - Ostatný:

3502 20 91 - - - Su�ený (napr. vo fóliách, vloèkách, v �upinkách, v prá�ku) ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 20 99 - - - Ostatný ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 90 - Ostatné:

- - Albumíny, iné ako vajeèný albumín a mlieèny albumín (laktalbu-

mín):

3502 90 20 - - - Nevhodné alebo nespôsobilé na ¾udskú konzumáciu ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 90 70 - - - Ostatné ZZZ 8,0 1,0 P10A

3502 90 90 - - Albumináty a ostatné deriváty albumínu ZZZ 8,0 1,0 P10A

3503 00 �elatína (vrátane �elatíny v �tvorcových a obdå�nikových fó-

liách, tie� povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty �e-

latíny; vyzina; ostatné gleje �ivoèí�neho pôvodu, okrem ka-

zeínových glejov polo�ky 3501:

3503 00 10 - �elatína a jej deriváty ZZZ 19,0 1,0

3503 00 80 - Ostatné ZZZ 19,0 1,0
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3504 00 00 Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deri-

váty inde ne�pecifikované alebo nezahrnuté; prá�ok z ko�e,

tie� chrómovaný ZZZ 15,0 1,0

3505 Dextríny a ostatné modifikované �kroby (napr. pred�elatinizo-

vané alebo esterifikované �kroby); gleje na báze �krobu alebo

dextrínu alebo ostatných modifikovaných �krobov:

3505 10 - Dextríny a ostatné modifikované �kroby:

3505 10 10 - - Dextríny ZZZ 95,0 80,0 P2, P10A

- - Ostatné modifikované �kroby:

3505 10 50 - - - Esterifikované alebo éterifikované �kroby ZZZ 63,5 53,5 P2, P10A

3505 10 90 - - - Ostatné ZZZ 105,5 89,0 P2, P10A

3505 20 - Gleje:

3505 20 10 - - Obsahujúce menej ako 25 % hmotnosti �krobov alebo dextrínov,

alebo ostatných modifikovaných �krobov ZZZ 60,0 7,6 P10A

3505 20 30 - - Obsahujúce 25 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 55 %

hmotnosti �krobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifikova-

ných �krobov ZZZ 60,0 7,6 P10A

3505 20 50 - - Obsahujúce 55 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 80 %

hmotnosti �krobov alebo dextrínov, alebo ostatných modifiko-

vaných �krobov ZZZ 60,0 7,6 P10A

3505 20 90 - - Obsahujúce 80 % hmotnosti alebo viac hmotnosti �krobov

alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných �krobov ZZZ 60,0 7,6 P10A

3506 Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde ne�pecifi-

kované alebo nezahrnuté; výrobky vhodné na pou�itie ako

gleje alebo lepidlá, upravené na predaj v malom ako gleje ale-

bo lepidlá, s netto hmotnos�ou nepresahujúcou 1 kg:

3506 10 00 - Výrobky vhodné na pou�itie ako gleje alebo lepidlá, uprave-

né na predaj v malom ako gleje alebo lepidlá, s netto hmot-

nos�ou nepresahujúcou 1 kg ZZZ 18,0 5,0 -50

- Ostatné:

3506 91 00 - - Lepidlá na základe polymérov polo�iek 3901 a� 3913 alebo

na základe kauèuku ZZZ 15,0 5,0 -50

3506 99 00 - - Ostatné ZZZ 18,0 5,0 -50

3507 Enzýmy; pripravené enzýmy inde ne�pecifikované alebo ne-

zahrnuté:
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3507 10 00 - Syridlo a syridlové koncentráty ZZZ 15,0 5,0 -50

3507 90 - Ostatné:

3507 90 10 - - Lipoproteínová lipáza ZZZ 12,0 4,4 -50

3507 90 20 - - Aspergilová alkalická proteáza ZZZ 12,0 4,4 -50

3507 90 90 - - Ostatné ZZZ 12,0 4,4 -50 P8A, P9
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36. kapitola

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

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria zlúèeniny samostatne chemicky definované, iné ako opísané v poznámkach 2a) alebo 2b).
2. Termín �výrobky z hor¾avých materiálov� v polo�ke 3606 sa vz�ahuje len na:

a) metaldehyd, hexametyléntetramín a podobné látky upravené do foriem (napríklad tabliet, tyèiniek alebo po-
dobných tvarov) na pou�itie ako palivá; palivá na báze alkoholu a podobne pripravené palivá v tuhej alebo polo-
tuhej forme;

b) palivá kvapalné alebo vo forme skvapalneného plynu v nádobách pou�ívaných na plnenie alebo doplnenie ciga-
retových alebo podobných zapa¾ovaèov s obsahom nepresahujúcim 300 cm3; a

c) �ivièné fakle, zapa¾ovaèe a podobné výrobky.
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3601 00 00 Prá�kové výmetné výbu�niny ZZZ 14,0 4,8 -50

3602 00 00 Pripravené výbu�niny, iné ako prá�kové výmetné výbu�niny ZZZ 40,0 6,5

3603 00 Zápalnice; bleskovice; roznetky alebo rozbu�ky; zapa¾ovaèe;

elektrické rozbu�ky:

3603 00 10 - Zápalnice; bleskovice ZZZ 10,0 3,8 -100

3603 00 90 - Ostatné ZZZ 10,0 3,8 -100

3604 Ohòostroje, signalizaèné rakety, da�ïové rakety, hmlové sig-

nály a ostatné pyrotechnické výrobky:

3604 10 00 - Ohòostroje ZZZ 6,0 2,5 -100

3604 90 00 - Ostatné ZZZ 12,0 4,3 -50

3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky polo�ky 3604 ZZZ 68,0 6,5

3606 Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo v�etkých formách;

výrobky z hor¾avých materiálov uvedených v poznámke 2

k tejto kapitole:

3606 10 00 - Tekuté palivá alebo palivá vo forme skvapalneného plynu

v nádobách pou�ívaných na plnenie alebo doplnenie cigare-

tových alebo podobných zapa¾ovaèov a s obsahom nie

väè�ím ako 300 cm3 ZZZ 10,0 3,8 -100

3606 90 - Ostatné:

3606 90 10 - - Ferocer a iné pyroforické zliatiny vo v�etkých formách ZZZ 13,0 4,0 -100

3606 90 90 - - Ostatné ZZZ 13,0 4,0 -100
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37. kapitola

Fotografický alebo kinematografický tovar

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí odpadový a nepodarkový materiál.
2. Termín �fotografický� sa v tejto kapitole vz�ahuje na postup, ktorým sa vidite¾ný obraz tvorí priamym alebo nepria-

mym pôsobením svetla alebo inými formami �iarenia na fotocitlivé plochy.

Doplnkové poznámky

1. V prípade zvukových filmov dová�aných na dvoch páskach (páska obsahujúca len obraz a páska pou�itá na záznam
zvuku) musí by� ka�dá páska zaradená do príslu�nej polo�ky.

2. Termín �aktuality, filmový tý�denník� sa vz�ahuje na filmy s då�kou nepresahujúcou 330 m a zobrazujúce súèasné
udalosti, napríklad politickej, �portovej, vojenskej, vedeckej, literárnej, folklórnej, turistickej, spoloèenskej povahy.
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1 2 3 4 5 6 7

3701 Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované,

z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché

filmy pre okam�itú fotografiu, scitlivené, neexponované, tie�

v kazetách:

3701 10 - Citlivé na lúèe X:

3701 10 10 - - Na pou�itie v lekárstve, v zubnom lekárstve alebo zverolekárstve MTK 17,0 5,3 -50

3701 10 90 - - Ostatné MTK 17,0 5,3 -50

3701 20 00 - Filmy pre okam�itú fotografiu PCE 25,0 6,5 -50

3701 30 00 - Ostatné dosky a filmy, s ktorouko¾vek stranou presahujú-

cou 255 mm MTK 17,0 5,3 -50

- Ostatné:

3701 91 00 - - Na farebnú fotografiu (polychromatickú) ZZZ 17,0 5,3 -50

3701 99 00 - - Ostatné ZZZ 17,0 5,3 -50

3702 Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z iného

materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy pre

okam�itú fotografiu vo zvitkoch, scitlivené neexponované:

3702 10 00 - Citlivé na lúèe X MTK 5,0 1,0 -100

3702 20 00 - Filmy pre okam�itú fotografiu PCE 22,0 4,8 -50

- Ostatné filmy, neperforované, v �írke nepresahujúcej

105 mm:

3702 31 - - Pre farebnú fotografiu (polychromatickú):

3702 31 10 - - - V då�ke nepresahujúcej 30 m PCE 5,0 1,0 -100

- - - V då�ke presahujúcej 30 m:

3702 31 91 - - - - Farebné negatívne filmy:

- so �írkou 75 mm alebo väè�ou ale nepresahujúcou 105 mm

a

- s då�kou 100 m alebo väè�ou na výrobu plochých filmov

pre okam�itú fotografiu MTR 5,0 1,0 -100

3702 31 99 - - - - Ostatné MTR 5,0 1,0 -100

3702 32 - - Ostatné, s emulziou halogenidov striebra:

- - - So �írkou nepresahujúcou 35 mm:

3702 32 11 - - - - Mikrofilmy; filmy pre grafické umenie ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 32 19 - - - - Ostatné ZZZ 5,0 bez cla -100

- - - So �írkou presahujúcou 35 mm:

3702 32 31 - - - - Mikrofilmy ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 32 51 - - - - Filmy pre grafické umenie ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 32 90 - - - - Ostatné ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 39 00 - - Ostatné ZZZ 5,0 1,0 -100

- Ostatné filmy, neperforované, so �írkou presahujúcou

105 mm:
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3702 41 00 - - So �írkou presahujúcou 610 mm a s då�kou presahujúcou

200 m, na farebnú fotografiu (polychromatickú) MTK 5,0 1,0 -100

3702 42 00 - - So �írkou presahujúcou 610 mm a s då�kou presahujúcou

200 m, iné ako na farebnú fotografiu MTK 5,0 bez cla -100

3702 43 00 - - So �írkou presahujúcou 610 mm a s då�kou nepresahujúcou

200 m MTK 5,0 1,0 -100

3702 44 00 - - So �írkou presahujúcou 105 mm, ale nepresahujúcou

610 mm MTK 5,0 bez cla -100

- Ostatné filmy na farebnú fotografiu (polychromatickú):

3702 51 00 - - So �írkou nepresahujúcou 16 mm a s då�kou nepresahujú-

cou 14 m PCE 5,0 bez cla -100

3702 52 00 - - So �írkou nepresahujúcou 16 mm a s då�kou presahujúcou 14 m ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 53 00 - - So �írkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 35 mm

a s då�kou nepresahujúcou 30 m, na diapozitívy PCE 5,0 1,0 -100

3702 54 - - So �írkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 35 mm

a s då�kou nepresahujúcou 30 m, iné ako na diapozitívy:

3702 54 10 - - - So �írkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 24 mm PCE 5,0 1,0 -100

3702 54 90 - - - So �írkou presahujúcou 24 mm, ale nepresahujúcou 35 mm PCE 5,0 1,0 -100

3702 55 00 - - So �írkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 35 mm

a s då�kou presahujúcou 30 m MTR 5,0 bez cla -100

3702 56 00 - - So �írkou presahujúcou 35 mm ZZZ 5,0 bez cla -100

- Ostatné:

3702 91 - - So �írkou nepresahujúcou 16 mm :

3702 91 20 - - - Filmy pre grafické umenie ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 91 80 - - - Ostatné ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 93 - - So �írkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 35 mm

a s då�kou nepresahujúcou 30 m:

3702 93 10 - - - Mikrofilmy; filmy pre grafické umenie ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 93 90 - - - Ostatné PCE 5,0 bez cla -100

3702 94 - - So �írkou presahujúcou 16 mm, ale nepresahujúcou 35 mm

a s då�kou presahujúcou 30 m:

3702 94 10 - - - Mikrofilmy; filmy pre grafické umenie ZZZ 5,0 bez cla -100

3702 94 90 - - - Ostatné MTR 5,0 bez cla -100

3702 95 00 - - So �írkou presahujúcou 35 mm ZZZ 5,0 bez cla -100

3703 Fotografický papier, lepenka a textílie, scitlivené, neexpono-

vané:

3703 10 00 - Vo zvitkoch, so �írkou presahujúcou 610 mm ZZZ 42,0 6,5 -50

3703 20 - Ostatné, pre farebnú fotografiu (polychromatickú):

3703 20 10 - - Na fotografie získané z reverzných typov filmov ZZZ 42,0 6,5 -50

3703 20 90 - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5 -50

3703 90 - Ostatné:

3703 90 10 - - Scitlivené striebornými alebo platinovými so¾ami ZZZ 42,0 6,5 -50
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3703 90 90 - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5 -50

3704 00 Fotografické dosky, filmy, papier, lepenka a textílie, expo-

nované, ale nevyvolané:

3704 00 10 - Dosky a filmy ZZZ 37,0 2,8 -100

3704 00 90 - Ostatné ZZZ 37,0 2,8 -100

3705 Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako

kinematografické filmy:

3705 10 00 - Pre ofsetovú reprodukciu ZZZ 5,0 bez cla -100

3705 20 00 - Mikrofilmy ZZZ 5,0 1,8 -100

3705 90 00 - Ostatné ZZZ 5,0 1,8 -100

3706 Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tie� obsahu-

júce zvukový záznam alebo obsahujúce len zvukový záznam:

3706 10 - So �írkou 35 mm alebo väè�ou:

3706 10 10 - - Obsahujúce len zvukový záznam MTR 70,0 6,5 -50

- - Ostatné:

3706 10 91 - - - Negatívne; pomocné pozitívne MTR 70,0 6,5 -50

3706 10 99 - - - Ostatné pozitívne MTR 70,0 6,5 -50

3706 90 - Ostatné:

3706 90 10 - - Obsahujúce len zvukový záznam MTR 70,0 6,5 -50

- - Ostatné:

3706 90 31 - - - Negatívne; pomocné pozitívne MTR 70,0 6,5 -50

- - - Ostatné pozitívne:

3706 90 51 - - - - Aktuality, filmové tý�denníky MTR 70,0 6,5 -50

- - - - Ostatné so �írkou:

3706 90 91 - - - - - Men�ou ako 10 mm MTR 70,0 6,5 -50

3706 90 99 - - - - - 10 mm alebo väè�ou MTR 70,0 6,5 -50

3707 Chemické prípravky na fotografické pou�itie (iné ako laky,

gleje, lepidlá a podobné prípravky); nezmie�ané výrobky na

fotografické pou�itie, v odmeraných dávkach alebo uprave-

né na predaj v malom, vo forme pripravenej na pou�itie:

3707 10 00 - Scitlivujúce emulzie ZZZ 15,0 5,0 -50

3707 90 - Ostatné:

- - Vývojky a usta¾ovaèe:
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- - - Na farebnú fotografiu (polychromatickú):

3707 90 11 - - - - Na fotografické filmy a dosky ZZZ 15,0 5,0 -50

3707 90 19 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3707 90 30 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3707 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50
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38. kapitola

Rôzne chemické výrobky

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) samostatne chemicky definované prvky alebo zlúèeniny okrem nasledujúcich:

1. umelý grafit (polo�ka 3801);
2. insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíèeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekèné

prostriedky a podobné výrobky upravené pod¾a opisu v polo�ke 3808;
3. výrobky upravené ako náplne do hasiacich prístrojov alebo pou�ívané v hasiacich granátoch (polo�ka 3813);
4. certifikované referenèné materiály �pecifikované v poznámke 2;
5. produkty �pecifikované v poznámke 3a) alebo 3c);

b) zmesi chemikálií s potravinami alebo s inými látkami s nutriènou hodnotou, druhov pou�ívaných na prípravu
potravín pre ¾udí (v�eobecne polo�ka 2106); alebo

c) popoly a zvy�ky (vrátane kalov, iných ako kalov z èistièiek odpadových vôd) obsahujúce kovy, arzén alebo ich
zmesi a spåòajúce po�iadavky poznámky 3a) alebo 3b) kapitoly 26 (polo�ka 2620);

d) lieky (polo�ka 3003 alebo 3004); alebo
e) vyèerpané katalyzátory pou�ívané na extrakciu základných kovov alebo na výrobu chemických zlúèenín zá-

kladných kovov (polo�ka 2620), vyèerpané katalyzátory pou�ívané hlavne na rekuperáciu drahých kovov
(polo�ka 7112) alebo katalyzátory zlo�ené z kovov alebo kovových zliatin v koneènej forme, napríklad prá�ku
alebo pletiva (trieda XIV alebo XV).

2. A) Na úèely polo�ky 3822 termín �certifikované referenèné materiály� znamená referenèné materiály, ktoré sú
sprevádzané certifikátom udávajúcim hodnotu certifikovaných vlastností, metódy pou�ité na stanovenie týchto
hodnôt a stupeò neistoty ka�dej hodnoty a ktoré sú vhodné na analytické, kalibraèné alebo referenèné úèely.

B) S výnimkou výrobkov kapitoly 28 alebo 29 na zatriedenie certifikovaných referenèných materiálov má polo�ka
3822 prednos� pred v�etkými ostatnými polo�kami nomenklatúry.

3. Do polo�ky 3824, a nie do iných polo�iek nomenklatúry, patrí nasledujúci tovar:
a) umelé kry�tály (iné ako optické èlánky) oxidu horeènatého alebo halogenidov alkalických kovov alebo kovov al-

kalických zemín, z ktorých ka�dý má hmotnos� najmenej 2,5 g;
b) pribudlina; Dippelov olej;
c) odstraòovaè atramentových �kvàn v balení na predaj v malom;
d) prípravky na opravovanie chýb na rozmno�ovacích blanách a iné kvapaliny na opravy v balení na predaj v ma-

lom; a
e) �iaromerky na kontrolu teploty vo vysokých peciach, tavite¾né (napríklad Segerove ihlanèeky).

4. V celej nomenklatúre sa �komunálnym odpadom� rozumie odpad zozbieraný z domácností, hotelov, re�taurácií,
nemocníc, obchodov, úradov, atï., smeti z ciest a chodníkov, ako aj stavebný a demolaèný odpad. Komunálny od-
pad obyèajne obsahuje �irokú �kálu materiálov, ako sú plasty, kauèuk, drevo, papier, textil, sklo, kovy, potravi-
nárske materiály, polámaný nábytok a ostatné po�kodené a odhodené výrobky. Termín �komunálny odpad� v�ak
nezahàòa:
a) jednotlivé materiály alebo výrobky vytriedené z odpadu, ako odpady z plastu, kauèuku, dreva, papiera, textilu,

skla alebo kovov a pou�ité batérie, ktoré sa zatrieïujú do svojich vlastných polo�iek nomenklatúry;
b) priemyselný odpad;
c) farmaceutický odpad, ktorý je definovaný poznámkou 4k) ku kapitole 30; alebo
d) klinický odpad, ktorý je definovaný poznámkou 6a).

5. Na úèely polo�ky 3825 �kal z èistièek odpadových vôd� znamená kal pochádzajúci z úpravy mestských odpadových
vôd v èistièkách, odpad z predprípravy, spla�ky a nestabilizovaný kal. Stabilizovaný kal vhodný na pou�itie ako
hnojivo sem nepatrí (kapitola 31).

6. Na úèely polo�ky 3825 termín �ostatné odpady� znamená:
a) klinický odpad, to znamená kontaminovaný odpad pochádzajúci z lekárskeho výskumu, o�etrení, vy�etrení

alebo ostatných lekárskych, chirurgických, dentálnych alebo veterinárnych procedúr, ktorý èasto obsahuje
patogénne a farmaceutické látky a na zlikvidovanie vy�aduje �peciálne procedúry (napríklad zneèistené obleèe-
nie, pou�ité rukavice a striekaèky);

b) odpadové organické rozpú��adlá;
c) odpadové kvapaliny z roztokov na morenie kovov, odpad z hydraulických kvapalín, brzdových a nemrznúcich

kvapalín; a
d) ostatný odpad z chemického priemyslu alebo príbuzných odvetví.
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Termín �ostatné odpady� v�ak neznamená odpady, ktoré obsahujú hlavne ropné oleje alebo oleje z bitúmenových ne-
rastov (polo�ka 2710).

Poznámka k podpolo�kám

Na úèely podpolo�iek 3825 41 a� 3825 49 sú odpady obsahujúce hlavne organické rozpú��adlá nespôsobilé na ïal�ie
pou�itie ako pôvodné výrobky, aj ak sú urèené na znovuzískanie rozpú��adiel.

Strana 4594 Zbierka zákonov è. 573/2003 Èiastka 233



Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
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Colné sadzby Pref.
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Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

3801 Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky

na báze grafitu alebo iného uhlíku vo forme pást, blokov, ta-

buliek alebo iných polotovarov:

3801 10 00 - Umelý grafit ZZZ 15,0 5,0 -50

3801 20 - Koloidný alebo semikoloidný grafit:

3801 20 10 - - Koloidný grafit v olejovej suspenzii; semikoloidný grafit ZZZ 15,0 5,0 -50

3801 20 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3801 30 00 - Uhlíkaté pasty na elektródy a podobné pasty na výmurovky

pecí ZZZ 15,0 5,0 -50

3801 90 00 - Ostatné ZZZ 13,0 3,3 -100

3802 Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty;

�ivoèí�ne uhlie, vrátane pou�itého �ivoèí�neho uhlia:

3802 10 00 - Aktívne uhlie ZZZ 34,0 6,5

3802 90 00 - Ostatné ZZZ 13,0 5,0 -50

3803 00 Tallový olej, tie� rafinovaný:

3803 00 10 - Surový ZZZ 5,0 2,0 -100

3803 00 90 - Ostatný ZZZ 5,0 2,0 -100

3804 00 Odpadné výluhy z výroby drevnej bunièiny, tie� koncentrova-

né, odcukornené alebo chemicky upravené, vrátane ligninsul-

fonátov, ale okrem tallového oleja polo�ky 3803:

3804 00 10 - Koncentrované sulfitové výluhy ZZZ 11,0 3,1 -100

3804 00 90 - Ostatné ZZZ 11,0 3,1 -100

3805 Guma, borovicová alebo sulfátová terpentínová �ivica a ostat-

né terpenické oleje vyrobené destiláciou alebo iným spôsobom

z ihliènatého dreva; surový dipentén; sulfitová terpentínová

�ivica a ostatný surový paracymén; borovicový olej obsahu-

júci alfaterpineol ako hlavnú zlo�ku:

3805 10 - Guma, borovicová alebo sulfátová terpentínová �ivica:

3805 10 10 - - Gumová terpentínová �ivica ZZZ bez cla bez cla

3805 10 30 - - Borovicová �ivica ZZZ bez cla bez cla

3805 10 90 - - Sulfátová terpentínová �ivica ZZZ bez cla bez cla
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3805 20 00 - Borovicový olej ZZZ bez cla bez cla

3805 90 00 - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

3806 Kolofónia a �ivièné kyseliny, a ich deriváty; �ivièný lieh a

�ivièné oleje; tavené gumy:

3806 10 - Kolofónia a �ivièné kyseliny:

3806 10 10 - - Získané z èerstvých oleorezínov ZZZ bez cla bez cla

3806 10 90 - - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

3806 20 00 - Soli kolofónie, �ivièných kyselín alebo soli derivátov kolofó-

nie alebo �ivièných kyselín, iné ako soli aduktov kolofónie ZZZ 19,0 5,9 -50

3806 30 00 - Estery �ivíc ZZZ 15,0 5,0 -50

3806 90 00 - Ostatné ZZZ 19,0 5,8 -50

3807 00 Drevný decht; oleje z drevného dechtu; drevný kreozot;

drevný lieh; rastlinná smola; pivovarská smola a podob-

né prípravky na báze kolofónie, �ivièných kyselín alebo

rastlinnej smoly:

3807 00 10 - Drevný decht ZZZ 7,0 1,6 -100

3807 00 90 - Ostatné ZZZ 7,0 1,6 -100

3808 Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti

klíèeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekèné prostriedky a

podobné výrobky, vo forme alebo v balení na predaj v malom

alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásky, knôty

a svieèky a mucholapky):

3808 10 - Insekticídy:

3808 10 10 - - Na báze pyretroidov ZZZ 42,0 6,5

3808 10 20 - - Na báze chlórovaných uh¾ovodíkov ZZZ 42,0 6,5

3808 10 30 - - Na báze karbamátov ZZZ 42,0 6,5

3808 10 40 - - Na báze organofosforeèných zlúèenín ZZZ 42,0 6,5

3808 10 90 - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5

3808 20 - Fungicídy:

- - Anorganické:

3808 20 10 - - - Prípravky na báze zlúèenín medi ZZZ 42,0 6,5

3808 20 15 - - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5

- - Ostatné:

3808 20 30 - - - Na báze ditiokarbamátov ZZZ 42,0 6,5

3808 20 40 - - - Na báze benzimidazolov ZZZ 42,0 6,5

3808 20 50 - - - Na báze diazolov alebo triazolov ZZZ 42,0 6,5
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3808 20 60 - - - Na báze diazínov alebo morfolínov ZZZ 42,0 6,5

3808 20 80 - - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5

3808 30 - Herbicídy, prípravky proti klíèeniu a regulátory rastu rastlín:

- - Herbicídy:

3808 30 11 - - - Na báze fenoxy-fytohormónov ZZZ 42,0 6,5

3808 30 13 - - - Na báze triazínov ZZZ 42,0 6,5

3808 30 15 - - - Na báze amidov ZZZ 42,0 6,5

3808 30 17 - - - Na báze karbamátov ZZZ 42,0 6,5

3808 30 21 - - - Na báze derivátov dinitroanilínu ZZZ 42,0 6,5

3808 30 23 - - - Na báze derivátov moèoviny, uracilu alebo sulfonylmoèoviny ZZZ 42,0 6,5

3808 30 27 - - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5

3808 30 30 - - Prípravky proti klíèeniu ZZZ 42,0 6,5

3808 30 90 - - Regulátory rastu rastlín ZZZ 42,0 6,5

3808 40 - Dezinfekèné prostriedky:

3808 40 10 - - Na báze kvartérnych amónnych solí ZZZ 42,0 6,5 -50 P8A

3808 40 20 - - Na báze halogenovaných zlúèenín ZZZ 42,0 6,5 -50

3808 40 90 - - Ostatné ZZZ 42,0 6,5 -50

3808 90 - Ostatné:

3808 90 10 - - Rodenticídy ZZZ 9,0 1,8 -100

3808 90 90 - - Ostatné ZZZ 9,0 1,8 -100

3809 Prípravky na úpravu povrchu, nosièe farbív urých¾ujúce far-

benie alebo upevòujúce farbiace látky a iné výrobky a prí-

pravky (napr. apretúry a moridlá), druhov pou�ívaných v tex-

tilnom, papierenskom, ko�iarskom a podobnom priemysle,

inde ne�pecifikované alebo nezhrnuté:

3809 10 - Na báze �krobových látok:

3809 10 10 - - Obsahujúce menej ako 55 % hmotnosti takýchto látok ZZZ 19,0 3,0 P10A

3809 10 30 - - Obsahujúce 55 % alebo viac, ale menej ako 70 % hmotnosti ta-

kýchto látok ZZZ 19,0 3,0 P10A

3809 10 50 - - Obsahujúce 70 % alebo viac, ale menej ako 83 % hmotnosti ta-

kýchto látok ZZZ 19,0 3,0 P10A

3809 10 90 - - Obsahujúce 83 % hmotnosti alebo viac takýchto látok ZZZ 19,0 3,0 P10A

- Ostatné:

3809 91 00 - - Druhov pou�ívaných v textilnom alebo podobnom prie-

mysle ZZZ 15,0 5,0 -50 P10A

3809 92 00 - - Druhov pou�ívaných v papierenskom alebo podobnom

priemysle ZZZ 19,0 6,0 -100 P10A

3809 93 00 - - Druhov pou�ívaných v ko�iarskom alebo podobnom

priemysle ZZZ 19,0 5,0 -50 P10A

3810 Prípravky na èistenie kovových povrchov; tavivá a ostatné
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pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie

na tvrdo alebo na zváranie; prá�ky a pasty na spájkovanie

alebo na zváranie pozostávajúce z kovu a ostatných materiá-

lov; prípravky druhov pou�ívaných na výplò zvarovacích elek-

tród alebo tyèí, alebo na ich oplá��ovanie:

3810 10 00 - Prípravky na èistenie kovových povrchov; prá�ky a pasty na

spájkovanie alebo zváranie pozostávajúce z kovu a ostat-

ných materiálov ZZZ 18,0 5,0 -50

3810 90 - Ostatné:

3810 90 10 - - Prípravky druhov pou�ívaných na výplò zváracích elektród a ty-

èí alebo na ich oplá��ovanie ZZZ 15,0 5,0 -50

3810 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3811 Antidetonaèné prípravky, oxidaèné inhibítory, �ivièné inhibí-

tory, zlep�ovaèe viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné

pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínov)

alebo do iných tekutín pou�ívaných na tie úèely ako minerál-

ne oleje:

- Antidetonaèné prípravky:

3811 11 - - Na báze zlúèenín olova:

3811 11 10 - - - Na báze tetraetylu olova ZZZ 15,0 5,0 -50

3811 11 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3811 19 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

- Aditíva do mazacích olejov:

3811 21 00 - - Obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z  bitúmeno-

vých nerastov ZZZ 15,0 5,0 -50

3811 29 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3811 90 00 - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3812 Pripravené urých¾ovaèe vulkanizácie; zlo�ené plastifikátory

pre kauèuk alebo plasty, inde ne�pecifikované ani nezahrnu-

té; antioxidaèné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory

pre kauèuk alebo plasty:

3812 10 00 - Pripravené urých¾ovaèe vulkanizácie ZZZ 15,0 2,5 -50

3812 20 - Zlo�ené plastifikátory pre kauèuk alebo plasty:

3812 20 10 - - Reakèná zmes obsahujúca benzyl 3-izobutyryloxy-1-izopropyl-

-2,2-dimetylpropylftalát a benzyl 3-izobutyryloxy-2,2,4-trimetyl-

pentylftalát ZZZ 15,0 2,5 -100

3812 20 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 2,5 -100

3812 30 - Antioxidaèné prípravky alebo ostatné zmesné stabilizátory
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pre kauèuk a plasty:

3812 30 20 - - Antioxidaèné prípravky ZZZ 15,0 2,5 -50

3812 30 80 - - Ostatné ZZZ 15,0 2,5 -50

3813 00 00 Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené ha-

siace granáty ZZZ 15,0 5,0 -50

3814 00 Zlo�ené organické rozpú��adlá a riedidlá, inde ne�pecifikova-

né alebo nezahrnuté; prípravky na odstraòovanie náterov a

lakov:

3814 00 10 - Na základe butylacetátu ZZZ 15,0 5,0 -50

3814 00 90 - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3815 Iniciátory reakcie, urých¾ovaèe reakcie a katalytické prípravky,

inde ne�pecifikované alebo nezahrnuté:

- Katalyzátory na nosièi:

3815 11 00 - - S niklom alebo so zlúèeninami niklu ako aktívnou látkou ZZZ 15,0 5,0 -50

3815 12 00 - - S drahým kovom alebo so zlúèeninami drahého kovu

ako aktívnou látkou ZZZ 15,0 5,0 -50

3815 19 - - Ostatné:

3815 19 10 - - - Katalyzátory, vo forme zàn, z ktorých 90 % hmotnosti alebo viac

má rozmer èastice nepresahujúci 10 mikrometrov, pozostávajú-

ce zo zmesi oxidov na podlo�ke z kremièitanu horèíka, obsahujú-

ce v hmotnosti:

- 20 % alebo viac, ale nie viac ako 35 % medi a

- 2 % alebo viac, ale nie viac ako 3 % bizmutu, a so zdanlivou

�pecifickou hmotnos�ou 0,2 alebo väè�ou, ale nie väè�ou

ako 1,0 ZZZ 15,0 5,0 -50

3815 19 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P7

3815 90 - Ostatné:

3815 90 10 - - Katalyzátory pozostávajúce z acetátu etyltrifenylfosforeèného vo

forme roztoku v  metanole ZZZ 15,0 5,0 -50

3815 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3816 00 00 Ohòovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné

ako výrobky polo�ky 3801 ZZZ 29,0 2,0 -100

3817 00 Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako polo�ky

2707 alebo 2902:
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3817 00 50 - Lineárne alkylbenzény ZZZ 15,0 5,0 -50

3817 00 80 - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3818 00 Chemické prvky dopované na pou�itie v  elektronike, v tvare

diskov, do�tièiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlú-

èeniny dopované na pou�itie v elektronike:

3818 00 10 - Dopovaný kremík ZZZ 15,0 bez cla -50

3818 00 90 - Ostatné ZZZ 15,0 bez cla -50

3819 00 00 Kvapaliny do hydraulických bàzd a iné pripravené kvapaliny

do hydraulických prevodov, neobsahujúce �iadne alebo ob-

sahujúce menej ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo

olejov získaných z bitúmenových nerastov ZZZ 15,0 5,0 -50

3820 00 00 Prípravky proti zamàzaniu a prípravky na odmrazovanie ZZZ 15,0 5,0 -50

3821 00 00 Pripravené �ivné pôdy na rast mikroorganizmov ZZZ 15,0 5,0 -50

3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podlo�ke, pri-

pravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tie� na

podlo�ke, iné ako v polo�ke 3002 alebo 3006; certifikované

referenèné materiály ZZZ 15,0 5,0 -50

3823 Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafiná-

cie kyselín; technické mastné alkoholy:

- Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafiná-

cie kyselín:

3823 11 00 - - Kyselina stearová ZZZ 12,0 5,0

3823 12 00 - - Kyselina olejová ZZZ 12,0 4,0

3823 13 00 - - Mastné kyseliny z tallového oleja ZZZ 12,0 bez cla -100

3823 19 - - Ostatné:

3823 19 10 - - - Destilované mastné kyseliny ZZZ 12,0 bez cla -100

3823 19 30 - - - Destiláty mastných kyselín ZZZ 12,0 bez cla -100

3823 19 90 - - - Ostatné ZZZ 12,0 bez cla -100

3823 70 00 - Technické mastné alkoholy ZZZ 15,0 bez cla -100
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

3824 Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické

výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných

priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo

zmesí prírodných produktov), inde ne�pecifikované alebo ne-

zahrnuté:

3824 10 00 - Pripravené spojivá pre odlievacie formy alebo jadrá ZZZ 8,0 2,5 -100

3824 20 00 - Kyseliny naftenové; ich vo vode nerozpustné soli a ich

estery ZZZ 15,0 5,0 -50

3824 30 00 - Neaglomerované karbidy kovov zmie�ané navzájom alebo

s kovovým spojivom ZZZ 15,0 5,0 -50

3824 40 00 - Pripravené prísady do cementov, mált alebo betónov ZZZ 15,0 5,0 -50

3824 50 - Neohòovzdorné malty a betóny:

3824 50 10 - - Betón pripravený na liatie ZZZ 15,0 5,0

3824 50 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3824 60 - Sorbitol, iný ako podpolo�ky 2905 44:

- - Vo vodných roztokoch:

3824 60 11 - - - Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu poèítaného

na obsah D-glucitolu ZZZ 15,0 4,0 -100 P10A

3824 60 19 - - - Ostatné ZZZ 15,0 4,0 -100 P10A

- - Ostatné:

3824 60 91 - - - Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu poèítaného

na obsah D-glucitolu ZZZ 15,0 4,0 -100 P10A

3824 60 99 - - - Ostatné ZZZ 15,0 4,0 -100 P10A

- Zmesi obsahujúce perhalogénované deriváty acyklických

uh¾ovodíkov obsahujúcich dva alebo viac rozdielnych ha-

logénov:

3824 71 00 - - Obsahujúce perhalogénované acyklické uh¾ovodíky len

s fluórom a chlórom ZZZ 15,0 5,0 -50

3824 79 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3824 90 - Ostatné:

3824 90 10 - - Ropné sulfonáty okrem ropných sulfonátov alkalických kovov,

amoniaku alebo etanolamínov; tiofénické sulfónované kyseliny

z olejov získaných z bitúmenových nerastov a ich soli ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 15 - - Iónomenièe ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 20 - - Getry (pohlcovaèe plynov) pre vákuové trubice ZZZ 15,0 5,0 -50 P5, P9

3824 90 25 - - Pyrolignity (napr. vápnika); surový tartaran (vínan) vápenatý;

surový citran vápenatý ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 35 - - Antikorózne prípravky obsahujúce ako aktívnu zlo�ku amíny ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 40 - - Anorganické zlo�ené rozpú��adlá a riedidlá do lakov a podobné

výrobky ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

- - Ostatné:

3824 90 45 - - - Zmesi zabraòujúce tvorbe kameòa a podobné zmesi ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 50 - - - Prípravky pre elektrolytické pokovovanie ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 55 - - - Zmesi mono-, di- a triesterov glycerolu a mastných kyselín

Èiastka 233 Zbierka zákonov è. 573/2003 Strana 4601



Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

(emulgátory tukov) ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

- - - Výrobky a prípravky na farmaceutické alebo chirurgické pou�i-

tie:

3824 90 61 - - - - Medziprodukty z výroby antibiotík získané z  fermentácie Strep-

tomyces tenebrarius, tie� su�ené, na pou�itie vo výrobe liekov

pre ¾udí, polo�ky 3004 ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 62 - - - - Medziprodukty pri výrobe monenzinových solí ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 64 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3824 90 65 - - - Pomocné produkty pre zlievárne (iné ako podpolo�ky

3824 10 00) ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 70 - - - Ohòovzdorné, vodovzdorné a podobné ochranné prípravky,

pou�ívané v  stavebníctve ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

- - - Ostatné:

3824 90 75 - - - - Do�tièky niobnanu lítneho, nedopované ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 80 - - - - Zmesi amínov odvodených z dimerizovaných mastných kyse-

lín, s priemernou molekulovou hmotnos�ou 520 alebo väè�ou

ale nepresahujúcou 550 ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 85 - - - - 3-(1-etyl-1-metylpropyl)izoxalol-5-ylamín vo forme roztoku

v  toluéne ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3824 90 99 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3825 Zvy�kové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných

priemyselných odvetví; inde ne�pecifikované alebo nezahr-

nuté; komunálny odpad; kal z èistièiek odpadových vôd;

ostatné odpady �pecifikované poznámkou 6 k  tejto kapitole:

3825 10 00 - Komunálny odpad ZZZ 15,0 5,0 -50

3825 20 00 - Kal z èistièiek odpadových vôd ZZZ 15,0 5,0 -50

3825 30 00 - Klinický odpad ZZZ 10,0 bez cla

- Odpadové organické rozpú��adlá:

3825 41 00 - - Halogénované ZZZ 15,0 5,0 -50

3825 49 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3825 50 00 - Odpadové kvapaliny z roztokov moridiel kovov, odpad

z hydraulických kvapalín, brzdových a nemrznúcich kvapalín ZZZ 15,0 5,0 -50

- Ostatné odpady z chemického priemyslu alebo príbuzných

priemyselných odvetví:

3825 61 00 - - Obsahujúci hlavne organické zlo�ky ZZZ 15,0 5,0 -50

3825 69 00 - - Ostatný ZZZ 15,0 5,0 -50

3825 90 - Ostatné:

3825 90 10 - - Alkalické oxidy �eleza na èistenie plynov ZZZ 15,0 5,0 -50 P9

3825 90 90 - - Ostatný ZZZ 15,0 5,0 -50
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VII. TRIEDA

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUÈUK A VÝROBKY Z NEHO

Poznámky

1. Tovar balený v súboroch obsahujúcich dve zlo�ky alebo viac zlo�iek, z ktorých niektoré alebo v�etky patria do tejto
triedy a sú urèené na zmie�anie, pri ktorom vytvoria výrobok triedy VI alebo VII, zatriedia sa do polo�ky vhodnej pre
tento výrobok, ak tieto zlo�ky sú:
a) vzh¾adom na ich balenie zrete¾ne rozpoznate¾né ako urèené na spoloèné pou�itie bez ïal�ieho prebalenia;
b) predkladané súèasne; a
c) rozpoznate¾né pod¾a svojej povahy alebo pod¾a príslu�ného mno�stva, v ktorom sa predkladajú, ako vzájomne

sa dopåòajúce.
2. S výnimkou tovaru polo�ky 3918 alebo 3919, plasty, kauèuk a výrobky z nich, ktoré sú potlaèené motívmi, písme-

nami alebo obrázkami, ktoré vzh¾adom na ich pôvodné pou�itie nemajú druhoradý charakter, patria do kapito-
ly 49.
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39. kapitola

Plasty a výrobky z nich

Poznámky

1. Termín �plasty� v tejto nomenklatúre znamená také materiály polo�iek 3901 a� 3914, ktoré pôsobením vonkaj�ích
vplyvov (spravidla tepla a tlaku, v prípade potreby pôsobením rozpú��adla alebo plastifikátora) sú schopné tvaro-
vania alebo boli tvarovate¾né buï v okamihu polymerizácie, alebo v inom ïal�om �tádiu lisovaním, liatím, valcova-
ním alebo iným pôsobením do tvarov, ktoré si zachovávajú, aj keï tento vonkaj�í vplyv prestane pôsobi�. Akáko¾-
vek zmienka o �plastoch� v nomenklatúre zahrnuje aj vulkanizované vlákno. Tento termín sa v�ak nevz�ahuje na
materiály pova�ované za textílie triedy XI.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) vosky polo�ky 2712 alebo 3404;
b) samostatne chemicky definované organické zlúèeniny (kapitola 29);
c) heparín a jeho soli (polo�ka 3001);
d) roztoky (iné ako kolódiá) zlo�ené z akýchko¾vek výrobkov uvedených v polo�kách 3901 a� 3913 v prchavých or-

ganických rozpú��adlách, ak hmotnos� rozpú��adla presahuje 50 % hmotnosti roztoku (polo�ka 3208); razbové
fólie polo�ky 3212;

e) organické povrchovo aktívne látky alebo prípravky polo�ky 3402;
f) tavená �ivica alebo estery �ivíc (polo�ka 3806);
g) diagnostické alebo laboratórne reagencie na podlo�ke z plastov (polo�ka 3822);
h) syntetický kauèuk definovaný na úèely kapitoly 40 alebo výrobky z neho;
ij) výrobky sedlárske alebo remenárske (polo�ka 4201) alebo kufre, kufríky, kabely, vaky, alebo ostatné bra�nár-

ske výrobky (polo�ka 4202);
k) výrobky pletené, ko�ikárske alebo ostatné výrobky kapitoly 46;
l) krycie materiály na steny polo�ky 4814;

m) výrobky triedy XI (textil a textilné výrobky);
n) výrobky triedy XII (napríklad obuv, pokrývky hlavy, dá�dniky, slneèníky, palice, bièe, jazdecké bièíky alebo ich

èasti);
o) bi�utéria polo�ky 7117;
p) výrobky triedy XVI (stroje a technické alebo elektrické zariadenia);
q) èasti lietadiel alebo dopravných prostriedkov triedy XVII;
r) výrobky kapitoly 90 (napríklad optické prvky, okuliarové rámy, rysovacie prístroje a nástroje);
s) výrobky kapitoly 91 (napríklad puzdrá na hodinky alebo hodiny);
t) výrobky kapitoly 92 (napríklad hudobné nástroje alebo ich èasti);
u) výrobky kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá a ich príslu�enstvo, svetelné znaèky, montované stavby);
v) výrobky kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby); alebo
w) výrobky kapitoly 96 (napríklad kefy, gombíky, zipsy, hrebene, náustky alebo rúrky k fajkám, cigaretové �pièky

alebo podobné, èasti vákuových flia� alebo podobné, plniace perá, patentné ceruzky).
3. Do polo�iek 3901 a� 3911 sa zatrieïujú len výrobky vyrobené chemickými syntézami, patriace do nasledujúcich

kategórií:
a) kvapalné syntetické polyolefíny, z ktorých menej ako 60 % objemu destiluje pri 300 °C, po zní�ení tlaku na 1 013

mbarov, ak sa pou�íva metóda destilácie pri zní�enom tlaku (polo�ka 3901 a 3902);
b) �ivice, nie vysokopolymerizované, typu kumaróninden (polo�ka 3911);
c) ostatné syntetické polyméry obsahujúce priemerne aspoò 5 monomérnych jednotiek;
d) silikóny (polo�ka 3910);
e) rezoly (polo�ka 3909) a ostatné predpolyméry.

4. Termín �kopolyméry� zahàòa v�etky polyméry, v ktorých �iadna z jednoduchých monomérnych jednotiek nepred-
stavuje 95 % alebo viac hmotnosti z celkového obsahu polyméru. Ak nie je urèené inak, pod¾a tejto kapitoly sa ko-
polyméry (vrátane kopolykondenzátov, kopolyadièných produktov, blokových kopolymérov a oèkovaných kopoly-
mérov) a zmesi polymérov zatrieïujú do polo�ky, ktorá zahàòa polyméry tých komonomérnych jednotiek, ktorých
hmotnos� prevláda nad ka�dou inou jednoduchou komonomérnou jednotkou. Na úèely tejto poznámky sa pod-
statné komonomérne jednotky polymérov patriace do tej istej polo�ky pova�ujú za jeden druh. Ak �iadna jednodu-
chá komonomérna jednotka nepreva�uje, kopolyméry alebo zmesi polymérov sa zatrieïujú do polo�ky, ktorá je po-
sledná v poradí polo�iek prichádzajúcich do úvahy.

5. Chemicky modifikované polyméry, t. j. také, v ktorých len postranné re�azce hlavného re�azca polyméru boli zme-
nené chemickou reakciou, sa zatrieïujú do polo�ky zodpovedajúcej nemodifikovanému polyméru. Toto ustanove-
nie sa v�ak nevz�ahuje na oèkované kopolyméry.
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6. V polo�kách 3901 a� 3914 sa termín �primárne formy� pou�íva len na nasledujúce formy:
a) kvapaliny a pasty vrátane disperzií (emulzií a suspenzií) a roztoky;
b) bloky nepravidelného tvaru, kusy, chuchvalce, prá�ky (vrátane lisovacích prá�kov), zrná, vloèky a podobné for-

my.
7. Polo�ka 3915 nezahàòa odpady, úlomky a odrezky z jednoduchého termoplastického materiálu premenené na pri-

márne formy (polo�iek 3901 a� 3914).
8. Na úèely polo�ky 3917 termín �rúry, rúrky a hadice� znamená duté výrobky, buï polotovary, alebo hotové výrobky

druhu v�eobecne pou�ívaného na dopravu, vedenie alebo rozvádzanie plynov alebo kvapalín (napríklad rebrované
záhradné hadice, dierkované rúrky). Tento výraz tie� zahàòa rúrkovité obaly na párky alebo salámy a ostatné
splo�tené rúrky. Ale okrem posledných uvedených výrobkov sa výrobky, ktoré majú iný vnútorný prierez ako ok-
rúhly, oválny, pravouhlý (a ktorých då�ka nepresahuje 1,5 násobok �írky), alebo v tvare pravidelného mnohouhol-
níka, nepokladajú za rúry, rúrky a hadice, ale za profily.

9. Na úèely polo�ky 3918 sa termín �obklady na steny alebo stropy z plastov� vz�ahuje na výrobky vo zvitkoch s mini-
málnou �írkou 45 cm vhodné na dekoráciu stien alebo stropov, skladajúce sa z plastov pevne uchytených na pod-
lo�ke z akéhoko¾vek materiálu iného ako papier, prièom vrstva plastov (lícová strana) je zrnitá, s nanesenými vzor-
mi, farebná, potlaèená motívmi alebo inak dekorovaná.

10. Na úèely polo�iek 3920 a 3921 termíny �platne, listy, filmy, fólie a pásy� sa pou�ívajú len na platne, listy, filmy, fólie
a pásy (iné ako kapitoly 54) a na bloky pravidelného geometrického tvaru, tie� potlaèené alebo inak povrchovo
upravené, tie� rozrezané do pravouhlých (vrátane �tvorcových) tvarov, ale ïalej nespracované (aj keï by týmto
spracovaním získali charakter výrobkov vhodných na pou�itie).

11. Polo�ka 3925 sa vz�ahuje len na nasledujúce výrobky, ak neboli zahrnuté v niektorej z predchádzajúcich polo�iek
podkapitoly II:
a) zásobníky, nádr�e (vrátane septikov), kade a podobné kontajnery s obsahom presahujúcim 300 l;
b) kon�trukèné dielce pou�ívané napríklad na dlá�ky, steny, prieèky, stropy alebo strechy;
c) odkvapové �¾aby a ich príslu�enstvo;
d) dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy;
e) lodné zábradlie, ståpikové zábradlie, schodi��ové zábradlie, brány a podobné bariéry;
f) okenice, rolety (vrátane �alúzií) a podobné výrobky, ich èasti a príslu�enstvo;
g) ve¾korozmerné regály, rozoberate¾né alebo stabilné, napríklad do obchodov, dielní, skladov;
h) ozdobné architektonické prvky, napríklad kanelúry, kupoly, stavebné ståpiky;
ij) príslu�enstvo a kovanie urèené na upevnenie na dvere, okná, schodi�tia, steny alebo iné èasti budov, napríklad

gule na dvere, k¾uèky, háky, konzoly, ve�iaky na uteráky, platne pod vypínaèe a iné ochranné platne.

Poznámky k podpolo�kám

1. V akejko¾vek polo�ke tejto kapitoly sa polyméry (vrátane kopolymérov) a chemicky modifikované polyméry zatrie-
ïujú pod¾a týchto pravidiel:
a) ak existuje podpolo�ka oznaèená �Ostatné� v rovnakých radoch:

1) oznaèenie polymér pomocou predpony �poly� v podpolo�ke (napríklad polyetylén a polyamid � 6,6) znamená,
�e podstatná monomérna jednotka alebo monomérne jednotky z tohto polyméru musia spolu tvori� 95 %
hmotnosti alebo viac z celkového obsahu polyméru;

2) kopolyméry uvedené v podpolo�kách 3901 30, 3903 20, 3903 30 a 3904 30 sa zatrieïujú do týchto podpolo-
�iek, ak komonomérne jednotky z uvedených kopolymérov tvoria 95 % hmotnosti alebo viac celkového obsa-
hu polyméru;

3) chemicky modifikované polyméry sa zatrieïujú do podpolo�ky oznaèenej �Ostatné�, ak chemicky modifiko-
vané polyméry nie sú bli��ie �pecifikované v inej podpolo�ke;

4) polyméry nezodpovedajúce bodom 1), 2) alebo 3) sa zatrieïujú do tej podpolo�ky spomedzi zostávajúcich
podpolo�iek v rade, ktorá zahàòa polyméry tej monomérnej jednotky, ktorej hmotnos� prevláda nad ka�dou
ostatnou jednoduchou komonomérnou jednotkou. Na tento úèel sa podstatné monomérne jednotky polymé-
rov tej istej podpolo�ky pova�ujú za jeden druh. Porovnate¾né sú len podstatné komonomérne jednotky poly-
mérov v rade podpolo�iek, ktoré prichádzajú do úvahy;

b) ak neexistuje podpolo�ka oznaèená �Ostatné� v rovnakých radoch:
1) polyméry sa zatrieïujú do podpolo�ky zahàòajúcej polyméry takej monomérnej jednotky, ktorej hmotnos�

prevláda nad ka�dou ostatnou jednoduchou komonomérnou jednotkou. Na tento úèel sa podstatné mono-
mérne jednotky polymérov tej istej podpolo�ky pova�ujú za jeden druh. Porovnate¾né sú len podstatné komo-
nomérne jednotky polymérov v rade podpolo�iek, ktoré prichádzajú do úvahy;

2) chemicky modifikované polyméry sa zatrieïujú do podpolo�ky ako vhodnej pre nemodifikovaný polymér.
Zmesi polymérov sa zatrieïujú do tej istej podpolo�ky ako polyméry rovnakých monomérnych jednotiek
v rovnakých pomeroch.

2. Na úèely podpolo�ky 3920 43 termín �plastifikátory� zahàòa sekundárne plastifikátory.
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Doplnková poznámka

Ak tkané, pletené alebo háèkované textílie, plsti alebo netkané textílie sú predkladané len na úèely zosilnenia, rukavi-
ce, palèiaky alebo rukavice bez prstov impregnované, potiahnuté alebo pokryté pórovitými plastami 39. kapitoly sú
v�dy:
� vyrobené z tkaných, pletených alebo háèkovaných textílií (iných ako textílie polo�ky 5903), plsti alebo netkaných tex-

tílií impregnovaných, potiahnutých alebo pokrytých pórovitými plastami, alebo
� vyrobené z neimpregnovaných, nepotiahnutých alebo nepokrytých tkaných, pletených alebo háèkovaných textílií,

plsti alebo netkaných textílií a následne impregnované, potiahnuté alebo pokryté pórovitými plastami. (Poznámka 3c
k 56. kapitole a poznámka 2(a)(5) k 59. kapitole).
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

I. PRIMÁRNE FORMY

3901 Polyméry etylénu v primárnych formách:

3901 10 - Polyetylén so �pecifickou hmotnos�ou ni��ou ako 0,94:

3901 10 10 - - Lineárny polyetylén ZZZ 15,0 5,0 P5

3901 10 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3901 20 - Polyetylén so �pecifickou hmotnos�ou 0,94 alebo vy��ou:

3901 20 10 - - Polyetylén v jednej z foriem uvedených v poznámke 6b k tejto ka-

pitole, so �pecifickou hmotnos�ou 0,958 alebo viac pri 23 °C,

s obsahom:

- 50 mg/kg alebo menej hliníka,

- 2 mg/kg alebo menej vápnika,

- 2 mg/kg alebo menej chrómu,

- 2 mg/kg alebo menej �eleza,

- 2 mg/kg alebo menej niklu,

- 2 mg/kg alebo menej titánu

a

- 8 mg/kg alebo menej vanádu,

na výrobu chlórsulfónovaného polyetylénu ZZZ 15,0 5,0

3901 20 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3901 30 00 - Etylén-vinylacetátové kopolyméry ZZZ 15,0 5,0 -50

3901 90 - Ostatné:

3901 90 10 - - Ionomérna �ivica tvorená so¾ami terpolymérov etylénu s izobutyl-

akrylátom a kyselinou metakrylovou ZZZ 15,0 5,0 -50

3901 90 20 - - A-B-A blokový kopolymér z polystyrénu, kopolymér etylénbuty-

lénu a z polystyrénu, obsahujúci 35 % hmotnosti alebo menej

styrénu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6b k tejto

kapitole ZZZ 15,0 5,0 -50

3901 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3902 Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov, v primár-

nych formách:

3902 10 00 - Polypropylén ZZZ 15,0 5,0

3902 20 00 - Polyizobutylén ZZZ 15,0 5,0 -50

3902 30 00 - Kopolyméry propylénu ZZZ 15,0 5,0 -50

3902 90 - Ostatné:

3902 90 10 - - A-B-A blokový kopolymér z polystyrénu, kopolymér etylénbutylénu

a z polystyrénu, obsahujúci 35 % hmotnosti alebo menej styrénu,

v jednej z foriem uvedených v poznámke 6b k tejto kapitole ZZZ 15,0 5,0 -50

3902 90 20 - - Poly-1-butén, kopolymér 1-buténu s etylénom obsahujúci 10 %

hmotnosti alebo menej etylénu, alebo zmes poly-1-buténu s poly-
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etylénom a/alebo polypropylénom obsahujúca 10 % hmotnosti

alebo menej polyetylénu a/alebo 25 % alebo menej polypropylé-

nu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6b k tejto kapitole ZZZ 15,0 5,0 -50

3902 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3903 Polyméry styrénu v primárnych formách:

- Polystyrén:

3903 11 00 - - Expandovate¾ný (rozpínavý) ZZZ 15,0 5,0 -50

3903 19 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3903 20 00 - - Styrén-akrylonitrilové kopolyméry (SAN) ZZZ 15,0 bez cla

3903 30 00 - - Akrylonitril-butadién-styrénové kopolyméry (ABS) ZZZ 15,0 5,0 -50

3903 90 - Ostatné:

3903 90 10 - - Kopolymér, výluène zo styrénu s alylalkoholom, s acetylovou

hodnotou 175 alebo vy��ou ZZZ 15,0 5,0 -50

3903 90 20 - - Brómovaný polystyrén, obsahujúci 58 % hmotnosti alebo viac,

ale nie viac ako 71 % brómu, v jednej z foriem uvedených

v poznámke 6b k tejto kapitole ZZZ 15,0 5,0 -50

3903 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3904 Polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, v pri-

márnych formách:

3904 10 00 - Poly(vinylchlorid), nezmie�aný s inými látkami ZZZ 15,0 6,5

- Ostatný poly(vinylchlorid):

3904 21 00 - - Nemäkèený ZZZ 15,0 5,0

3904 22 00 - - Mäkèený ZZZ 15,0 5,0

3904 30 00 - Vinylchlorid-vinylacetátové kopolyméry ZZZ 15,0 5,0

3904 40 00 - Ostatné vinylchloridové kopolyméry ZZZ 15,0 5,0 -50

3904 50 - Vinylidénchloridové polyméry:

3904 50 10 - - Kopolymér vinylidénchloridu s akrylonitrilom, vo forme rozpína-

vých kvapiek s priemerom 4 mikrometre alebo viac, ale nie viac

ako 20 mikrometrov ZZZ 15,0 bez cla

3904 50 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 bez cla

- Fluórované polyméry:

3904 61 00 - - Polytetrafluóretylén ZZZ 15,0 bez cla

3904 69 - - Ostatné:

3904 69 10 - - - Polyvinylfluorid v jednej z foriem uvedených v poznámke

6b k tejto kapitole ZZZ 15,0 2,0 -100

3904 69 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 2,0 -100

3904 90 00 - Ostatné ZZZ 15,0 2,0 -100
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3905 Polyméry vinylacetátu alebo ostatných vinylesterov v  primárnych

formách; ostatné vinylové polyméry v primárnych formách:

- Poly(vinylacetát):

3905 12 00 - - Vo vodnej disperzii ZZZ 15,0 5,0

3905 19 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

- Kopolyméry vinylacetátu:

3905 21 00 - - Vo vodnej disperzii ZZZ 15,0 5,0

3905 29 00 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3905 30 00 - Poly(vinylalkohol), tie� obsahujúci nehydrolyzované acetá-

tové skupiny ZZZ 15,0 5,0 -50 P5

- Ostatné:

3905 91 00 - - Kopolyméry ZZZ 15,0 5,0 -50

3905 99 - - Ostatné:

3905 99 10 - - - Poly(vinylformal) v jednej z foriem uvedených v poznámke 6b

k tejto kapitole, s molekulovou hmotnos�ou 10 000 alebo viac,

ale nepresahujúcou 40 000 a obsahujúci v hmotnosti:

- 9,5 % alebo viac, ale nie viac ako 13 % acetylových

skupín vyjadrených ako vinylacetát

a

- 5 % alebo viac, ale nie viac ako 6,5 % hydroxyskupín

vyjadrených ako vinylalkohol ZZZ 15,0 5,0 -50

3905 99 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3906 Akrylové polyméry v primárnych formách:

3906 10 00 - Poly(metylmetakrylát) ZZZ 15,0 6,5

3906 90 - Ostatné:

3906 90 10 - - Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimetylbutyl) akrylamid] ZZZ 15,0 0,5 -100 P5

3906 90 20 - - Kopolymér 2-diizopropylaminoetyl metakrylátu s decylmetakrylá-

tom, vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide, obsahujúci 55 %

hmotnosti alebo viac kopolyméru ZZZ 15,0 0,5 -100 P5

3906 90 30 - - Kopolymér kyseliny akrylovej s 2-etylhexylakrylátom, obsahujú-

ci 10 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 11 % 2-etyl-hexyl-

akrylátu ZZZ 15,0 0,5 -100 P5

3906 90 40 - - Kopolymér akrylonitrilu s metylakrylátom, modifikovaný polybuta-

diénakrylonitrilom (NBR) ZZZ 15,0 0,5 -100 P5

3906 90 50 - - Polymerizaèný produkt kyseliny akrylovej s alkylmetakrylátom a

malým mno�stvom iných monomérov, na pou�itie ako zahus�o-

vadlo vo výrobe textilných tlaèiarenských pást ZZZ 15,0 0,5 -100 P5

3906 90 60 - - Kopolymér metylakrylátu s etylénom a monomérom obsahujúcim ako

substituent nekoncovú karboxylovú skupinu, obsahujúci 50 % hmot-

nosti alebo viac metylakrylátu, tie� zmie�aný s oxidom kremièitým ZZZ 15,0 0,5 -100 P5

3906 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 0,5 -100 P5, P8A
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3907 Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové �ivice, v primár-

nych formách; polykarbonáty, alkydové �ivice, polyalyleste-

ry a ostatné polyestery v primárnych formách:

3907 10 00 - Polyacetály ZZZ 15,0 2,0 -100 P8A

3907 20 - Ostatné polyétery:

- - Polyéteralkoholy:

3907 20 11 - - - Polyetylénglykoly ZZZ 15,0 2,0 -100 P8A

- - - Ostatné:

3907 20 21 - - - - S hydroxylovým èíslom nepresahujúcim 100 ZZZ 15,0 2,0 -100 P8A

3907 20 29 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 2,0 -100 P8A

- - Ostatné:

3907 20 91 - - - Kopolymér 1-chlór-2,3-epoxypropánu s etylénoxidom ZZZ 15,0 2,0 -100 P8A

3907 20 99 - - - Ostatné ZZZ 15,0 2,0 -100 P8A

3907 30 00 - Epoxidové �ivice ZZZ 15,0 6,5 P8A

3907 40 00 - Polykarbonáty ZZZ 15,0 2,0 -100

3907 50 00 - Alkydové �ivice ZZZ 15,0 6,5

3907 60 - Poly(etyléntereftalát):

3907 60 20 - - S èíslom viskozity 78 ml/g alebo vy��ím ZZZ 15,0 2,0

3907 60 80 - - Ostatné ZZZ 15,0 2,0 P7

- Ostatné polyestery:

3907 91 - - Nenasýtené:

3907 91 10 - - - Kvapalné ZZZ 15,0 5,0

3907 91 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3907 99 - - Ostatné:

- - - S hydroxylovým èíslom nepresahujúcim 100:

3907 99 11 - - - - Poly(etylénnaftalén-2,6-dikarboxylát) ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3907 99 19 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

- - - Ostatné:

3907 99 91 - - - - Poly(etylénnaftalén-2,6-dikarboxylát) ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3907 99 99 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3908 Polyamidy v primárnych formách:

3908 10 00 - Polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 alebo -6,12 ZZZ 15,0 5,0

3908 90 00 - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3909 Amínové �ivice, fenolické �ivice a polyuretány, v primárnych

formách:

3909 10 00 - Moèovinové �ivice; tiomoèovinové �ivice ZZZ 15,0 5,0 P8A
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3909 20 00 - Melamínové �ivice ZZZ 15,0 5,0 -50

3909 30 00 - Ostatné amínové �ivice ZZZ 15,0 5,0 -50

3909 40 00 - Fenolické �ivice ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3909 50 - Polyuretány:

3909 50 10 - - Polyuretán z 2,2-(tert-butylimino)dietanolu a 4,4-metyléndicyklo-

hexyldiizokyanátu vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide,

obsahujúci 50 % hmotnosti alebo viac polyméru ZZZ 15,0 5,0

3909 50 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3910 00 00 Silikóny v primárnych formách ZZZ 15,0 5,0 -50

3911 Ropné �ivice, kumarónindénové �ivice, polyterpény, polysul-

fidy, polysulfóny a ostatné výrobky uvedené v poznámke 3

k tejto kapitole, inde ne�pecifikované alebo nezahrnuté,

v primárnych formách:

3911 10 00 - Ropné �ivice, kumarónové �ivice, indénové �ivice alebo ku-

marónindénové �ivice a polyterpény ZZZ 15,0 5,0 -50

3911 90 - Ostatné:

- - Kondenzaèné alebo preskupené polymerizaèné produkty, chemic-

ky modifikované alebo nemodifikované:

3911 90 11 - - - Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-1,4-fenylén-

izopropylidén-1,4-fenylén) v jednej z foriem uvedených

v poznámke 6b k tejto kapitole ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3911 90 13 - - - Poly(tio-1,4-fenylén) ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3911 90 19 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

- - Ostatné:

3911 90 91 - - - Kopolymér p-krezolu a divinylbenzénu, vo forme roztoku

v N,N-dimetylacetamide, obsahujúci 50 % hmotnosti alebo

viac polyméru ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3911 90 93 - - - Hydrogenované kopolyméry vinyltoluénu a alfa metylstyrénu ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3911 90 99 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A, P9

3912 Celulóza a jej chemické deriváty, inde ne�pecifikované ani

nezahrnuté, v primárnych formách:

- Acetáty celulózy:

3912 11 00 - - Nemäkèené ZZZ 8,0 3,0 -100

3912 12 00 - - Mäkèené ZZZ 8,0 3,0 -100

3912 20 - Nitráty celulózy (vrátane kolódií):

- - Nemäkèené:

3912 20 11 - - - Kolódiá a celoidín ZZZ 14,5 3,5 -100
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3912 20 19 - - - Ostatné ZZZ 14,5 3,5 -100

3912 20 90 - - Mäkèené ZZZ 14,5 3,5 -100

- Étery celulózy:

3912 31 00 - - Karboxymetylcelulóza a jej soli ZZZ 15,0 5,0 -100 P8A

3912 39 - - Ostatné:

3912 39 10 - - - Etylcelulóza ZZZ 15,0 5,0 -50

3912 39 20 - - - Hydroxypropylcelulóza ZZZ 15,0 5,0 -50

3912 39 80 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50 P8A

3912 90 - Ostatné:

3912 90 10 - - Estery celulózy ZZZ 8,0 2,0 -100 P8A

3912 90 90 - - Ostatné ZZZ 8,0 2,0 -100

3913 Prírodné polyméry (napr. kyselina algínová) a modifikované

prírodné polyméry (napr. tvrdené bielkoviny, chemické deri-

váty prírodného kauèuku), inde ne�pecifikované alebo ne-

zahrnuté, v  primárnych formách:

3913 10 00 - Kyselina algínová, jej soli a estery ZZZ 15,0 5,0 -50

3913 90 00 - Ostatné ZZZ 8,0 2,8 -100 P8A

3914 00 00 Ionomenièe na báze polymérov polo�iek 3901 a� 3913,

v primárnych formách ZZZ 15,0 bez cla P8A

II. ODPADY, ÚLOMKY A ODREZKY; POLOTOVARY;

VÝROBKY

3915 Odpady, úlomky a odrezky z plastov:

3915 10 00 - Z polymérov etylénu ZZZ 15,0 6,5

3915 20 00 - Z polymérov styrénu ZZZ 15,0 6,5

3915 30 00 - Z polymérov vinylchloridu ZZZ 15,0 6,5

3915 90 - Z ostatných plastov:

- - Z adièných polymerizaèných produktov:

3915 90 11 - - - Z polymérov propylénu ZZZ 15,0 6,5

3915 90 18 - - - Ostatné ZZZ 15,0 6,5

3915 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 6,5

3916 Monofily, ktorých akýko¾vek rozmer prieèneho rezu presahuje

1 mm, prúty, tyèinky a profily, tie� povrchovo upravené, ale inak

neopracované, z plastov:
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3916 10 00 - Z polymérov etylénu ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 20 - Z polymérov vinylchloridu:

3916 20 10 - - Z poly(vinylchloridu) ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 20 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 90 - Z ostatných plastov:

- - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných pro-

duktov, tie� chemicky modifikovaných:

3916 90 11 - - - Z polyesterov ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 90 13 - - - Z polyamidov ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 90 15 - - - Z epoxidových �ivíc ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 90 19 - - - Ostatné: ZZZ 15,0 5,0 -50

- - Z adièných polymerizaèných produktov:

3916 90 51 - - - Z polymérov propylénu ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 90 59 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3916 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3917 Rúry, rúrky a hadice, ich príslu�enstvo (napríklad spojky,

kolená, príruby) z plastov:

3917 10 - Umelé èrevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových

materiálov:

3917 10 10 - - Z tvrdených bielkovín ZZZ 23,0 4,2 -50

3917 10 90 - - Z celulózových materiálov ZZZ 23,0 4,2 -50

- Rúry, rúrky a hadice, neohybné:

3917 21 - - Z polymérov etylénu:

3917 21 10 - - - Bezo�vé a s då�kou presahujúcou maximálny prierezový

rozmer, tie� povrchovo upravené, ale inak neopracované ZZZ 27,0 5,0

- - - Ostatné:

3917 21 91 - - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie

v civilných lietadlách ZZZ 27,0 5,0

3917 21 99 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0

3917 22 - - Z polymérov propylénu:

3917 22 10 - - - Bezo�vé a s då�kou presahujúcou maximálny prierezový

rozmer, tie� povrchovo upravené, ale inak neopracované ZZZ 27,0 6,5

- - - Ostatné:

3917 22 91 - - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie

v civilných lietadlách ZZZ 27,0 6,5

3917 22 99 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 6,5

3917 23 - - Z polymérov vinylchloridu:

3917 23 10 - - - Bezo�vé a s då�kou presahujúcou maximálny prierezový

rozmer, tie� povrchovo upravené, ale inak neopracované ZZZ 27,0 6,5

- - - Ostatné:

3917 23 91 - - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie ZZZ 27,0 6,5

v civilných lietadlách
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3917 23 99 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 6,5

3917 29 - - Z ostatných plastov:

- - - Bezo�vé a s då�kou presahujúcou maximálny prierezový

rozmer, tie� povrchovo upravené, ale inak neopracované:

3917 29 12 - - - - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných ZZZ 27,0 5,0

3917 29 15 - - - - Z adièných polymerizaèných produktov ZZZ 27,0 5,0

3917 29 19 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0

- - - Ostatné:

3917 29 91 - - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie

v civilných lietadlách ZZZ 27,0 5,0

3917 29 99 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0

- Ostatné rúry, rúrky a hadice:

3917 31 - - Ohybné rúry, rúrky a hadice, na tlak najmenej 27,6 MPa:

3917 31 10 - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie

v civilných lietadlách ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 31 90 - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 32 - - Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s inými

materiálmi, bez príslu�enstva:

- - - Bezo�vé a s då�kou presahujúcou maximálny prierezový

rozmer, tie� povrchovo upravené, ale inak neopracované:

3917 32 10 - - - - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných ZZZ 27,0 5,0 -50

- - - - Z adièných polymerizaèných produktov:

3917 32 31 - - - - - Z polymérov etylénu ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 32 35 - - - - - Z polymérov vinylchloridu ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 32 39 - - - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 32 51 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0 -50

- - - Ostatné:

3917 32 91 - - - - Umelé èrevá na párky alebo salámy ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 32 99 - - - - Ostatné ZZZ 27,0 5,0 -50

3917 33 - - Ostatné, nespevnené ani inak nekombinované s inými

materiálmi, s príslu�enstvom:

3917 33 10 - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie

v civilných lietadlách ZZZ 70,0 6,5 -50

3917 33 90 - - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5 -50

3917 39 - - Ostatné:

- - - Bezo�vé a s då�kou presahujúcou maximálny prierezový

rozmer, tie� povrchovo upravené, ale inak neopracované:

3917 39 12 - - - - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných ZZZ 23,0 6,5

3917 39 15 - - - - Z adièných polymerizaèných produktov ZZZ 23,0 6,5

3917 39 19 - - - - Ostatné ZZZ 23,0 6,5

- - - Ostatné:

Strana 4614 Zbierka zákonov è. 573/2003 Èiastka 233



Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 3 4 5 6 7

3917 39 91 - - - - S pripojeným spojovacím príslu�enstvom, na pou�itie

v civilných lietadlách ZZZ 23,0 6,5

3917 39 99 - - - - Ostatné ZZZ 23,0 6,5

3917 40 - Príslu�enstvo:

3917 40 10 - - Na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 70,0 6,5

3917 40 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5

3918 Dlá�kové krytiny z plastov, tie� samolepiace, vo zvitkoch

alebo vo forme obkladaèiek alebo dla�díc; obklady na

steny alebo stropy z plastov, ako sú definované v poz-

námke 9 k tejto kapitole:

3918 10 - Z polymérov vinylchloridu:

3918 10 10 - - Pozostávajúce z podlo�ky impregnovanej, naná�anej alebo

pokrytej poly(vinylchloridom) MTK 37,0 5,0

3918 10 90 - - Ostatné MTK 37,0 5,0

3918 90 00 - Z ostatných plastov MTK 25,0 5,0

3919 Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a iné

ploché tvary, z plastov, tie� vo zvitkoch:

3919 10 - Vo zvitkoch so �írkou nepresahujúcou 20 cm:

- - Pásky s nánosom z nevulkanizovaného prírodného alebo

syntetického kauèuku:

3919 10 11 - - - Z mäkèeného poly(vinylchloridu) alebo polyetylénu ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 10 13 - - - Z nemäkèeného poly(vinylchloridu) ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 10 15 - - - Z polypropylénu ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 10 19 - - - Ostatné ZZZ 25,0 5,0 -50

- - Ostatné:

- - - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných:

3919 10 31 - - - - Z polyesterov ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 10 38 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 5,0 -50

- - - Z adièných polymerizaèných produktov:

3919 10 61 - - - - Z mäkèeného poly(vinylchloridu) alebo polyetylénu ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 10 69 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 10 90 - - - Ostatné ZZZ 25,0 5,0 -50

3919 90 - Ostatné:

3919 90 10 - - Viac ako len povrchovo opracované alebo rezané do tvarov

iných ako pravouhlých (vrátane �tvorcových) ZZZ 25,0 6,5 -50 P7

- - Ostatné:

- - - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných:
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3919 90 31 - - - - Z polykarbonátov, alkydových �ivíc, alylových polyesterov

alebo ostatných polyesterov ZZZ 25,0 6,5 -50

3919 90 38 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 6,5 -50

- - - Z adièných polymerizaèných produktov:

3919 90 61 - - - - Z mäkèeného poly(vinylchloridu) alebo polyetylénu ZZZ 25,0 6,5 -50

3919 90 69 - - - - Ostatné ZZZ 25,0 6,5 -50

3919 90 90 - - - Ostatné ZZZ 25,0 6,5 -50

3920 Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky, z plastov,

nepórovité, nespevnené, nevystu�ené ani inak nekombi-

nované s inými materiálmi:

3920 10 - Z polymérov etylénu:

- - S hrúbkou nepresahujúcou 0,125 mm:

- - - Z polyetylénu so �pecifickou hmotnos�ou:

- - - - Men�ou ako 0,94:

3920 10 23 - - - - - Polyetylénový film s hrúbkou 20 mikrometrov alebo

väè�ou, ale nepresahujúcou 40 mikrometrov, na výro-

bu fotostálych filmov pou�ívaných pri výrobe polovo-

dièov alebo tlaèených obvodov ZZZ 15,0 5,0

- - - - - Ostatné:

- - - - - - Nepotlaèené:

3920 10 24 - - - - - - - Pru�ný film ZZZ 15,0 5,0

3920 10 26 - - - - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3920 10 27 - - - - - - Potlaèené ZZZ 15,0 5,0

3920 10 28 - - - - 0,94 alebo väè�ou ZZZ 15,0 5,0

3920 10 40 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

- - S hrúbkou presahujúcou 0,125 mm:

3920 10 81 - - - Syntetická papierovina, vo forme vlhkých hárkov z nespojených

jemne rozvetvených polyetylénových vlákien, tie� zmie�aná s  celu-

lózovými vláknami v mno�stve nepresahujúcom 15 %, obsahujúca

poly(vinylalkohol) rozpustený vo vode ako vlhèiacom èinidle ZZZ 15,0 5,0

3920 10 89 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3920 20 - Z polymérov propylénu:

- - S hrúbkou nepresahujúcou 0,10 mm:

3920 20 21 - - - Biaxiálne orientované ZZZ 15,0 5,0

3920 20 29 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

- - S hrúbkou presahujúcou 0,10 mm:

- - - Pásky (prú�ky) so �írkou presahujúcou 5 mm, ale nepresahu-

júcou 20 mm, druhu pou�ívaného na balenie:

3920 20 71 - - - - Dekoratívne pásky (pruhy) ZZZ 15,0 5,0

3920 20 79 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3920 20 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3920 30 00 - Z polymérov styrénu ZZZ 15,0 5,0 -50
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- Z polymérov vinylchloridu:

3920 43 - - Obsahujúcich v hmotnosti nie menej ako 6 % hmotnosti

plastifikátorov:

3920 43 10 - - - S hrúbkou nepresahujúcou 1 mm ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 43 90 - - - S hrúbkou presahujúcou 1 mm ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 49 - - Ostatné:

3920 49 10 - - - S hrúbkou nepresahujúcou 1 mm ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 49 90 - - - S hrúbkou presahujúcou 1 mm ZZZ 15,0 5,0 -50

- Z akrylových polymérov:

3920 51 00 - - Z poly(metylmetakrylátu) ZZZ 15,0 6,5

3920 59 - - Ostatné:

3920 59 10 - - - Kopolymér z akrylátových a metakrylátových esterov, vo

forme filmu s hrúbkou nepresahujúcou 150 mikrometrov ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 59 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

- Z polykarbonátov, alkydových �ivíc, polyalylesterov, ale-

bo ostatných polyesterov:

3920 61 00 - - Z polykarbonátov ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 62 - - Z poly(etyléntereftalátu):

- - - S hrúbkou nepresahujúcou 0,35 mm:

3920 62 11 - - - - Poly(etyléntereftalátový) film s hrúbkou 72 mikrometrov

alebo väè�ou, ale nepresahujúcou 79 mikrometrov, na

výrobu pru�ných magnetických diskov ZZZ 15,0 6,5

3920 62 13 - - - - Poly(etyléntereftalátový) film s hrúbkou 100 mikrometrov

alebo väè�ou, ale nepresahujúcou 150 mikrometrov, na

výrobu fotopolymérnych tlaèiarenských platní ZZZ 15,0 6,5

3920 62 19 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 6,5

3920 62 90 - - - S hrúbkou presahujúcou 0,35 mm ZZZ 15,0 6,5

3920 63 00 - - Z nenasýtených polyesterov ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 69 00 - - Z ostatných polyesterov ZZZ 15,0 5,0 -50

- Z celulózy alebo jej chemických derivátov:

3920 71 - - Z regenerovanej celulózy:

3920 71 10 - - - Fólie, filmy alebo pásky a pruhy, navinuté alebo nenavi-

nuté, s hrúbkou men�ou ako 0,75 mm ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 71 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 72 00 - - Z vulkanizovaného vlákna ZZZ 5,0 2,0 -100

3920 73 - - Z acetátu celulózy:

3920 73 10 - - - Filmy vo zvitkoch alebo pásoch, na fotografie alebo kinemato-

grafiu ZZZ 8,0 3,0 -100

3920 73 50 - - - Fólie, filmy alebo pásky a pruhy, navinuté alebo nenavi-

nuté, s hrúbkou men�ou ako 0,75 mm ZZZ 8,0 3,0 -100

3920 73 90 - - - Ostatné ZZZ 8,0 3,0 -100

3920 79 00 - - Z ostatných derivátov celulózy ZZZ 18,0 5,4 -50

- Z ostatných plastov:

3920 91 00 - - Z poly(vinylbutyralu) ZZZ 15,0 2,0 -100

3920 92 00 - - Z polyamidov ZZZ 15,0 5,0 -50
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3920 93 00 - - Z amino�ivíc ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 94 00 - - Z fenolových �ivíc ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 99 - - Z ostatných plastov:

- - - Z kondenzaèných alebo preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných:

3920 99 21 - - - - Polyimidové li�ty a pásiky, nepovrstvené, alebo povrstvené

alebo pokryté len plastmi ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 99 28 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

- - - Z adièných polymerizaèných produktov:

3920 99 51 - - - - Polyvinylfluoridové fólie ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 99 53 - - - - Ionomenièové membrány z fluorovaných plastových

materiálov, na pou�itie v chlóralkalických elektrolytických

èlánkoch ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 99 55 - - - - Biaxiálne orientovaný poly(vinylalkohol)ový film obsahu-

júci 97 % hmotnosti alebo viac poly(vinylalkoholu), nepo-

vrstvený, s hrúbkou nepresahujúcou 1 mm ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 99 59 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3920 99 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0 -50

3921 Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky, z plastov:

- Pórovité:

3921 11 00 - - Z polymérov styrénu ZZZ 15,0 5,0 -50

3921 12 00 - - Z polymérov vinylchloridu ZZZ 15,0 5,0 -50

3921 13 - - Z polyuretánov:

3921 13 10 - - - Ohybné ZZZ 15,0 5,0

3921 13 90 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3921 14 00 - - Z regenerovanej celulózy ZZZ 15,0 5,0 -50

3921 19 00 - - Z ostatných plastov ZZZ 15,0 5,0 -50

3921 90 - Ostatné:

- - Z kondenzaèných alebo z preskupených polymerizaèných

produktov, tie� chemicky modifikovaných:

- - - Z polyesterov:

3921 90 11 - - - - Vlnité fólie a platne ZZZ 15,0 5,0

3921 90 19 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3921 90 30 - - - Z fenolových �ivíc ZZZ 15,0 5,0

- - - Z amino�ivíc:

- - - - Laminované:

3921 90 41 - - - - - Vysokotlakové lamináty s dekoratívnym povrchom na

jednej alebo oboch stranách ZZZ 15,0 5,0

3921 90 43 - - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3921 90 49 - - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3921 90 55 - - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3921 90 60 - - Z adièných polymerizaèných produktov ZZZ 15,0 5,0
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3921 90 90 - - Ostatné ZZZ 15,0 5,0

3922 Kúpacie vane, sprchovacie vane, výlevky, umývadlá, bidety,

záchodové misy, sedadielka a kryty, splachovacie nádr�e a

podobné sanitárne výrobky, z plastov:

3922 10 00 - Kúpacie vane, sprchovacie vane, výlevky a umývadlá ZZZ 50,0 6,5

3922 20 00 - Záchodové sedadielka a kryty ZZZ 70,0 6,5

3922 90 00 - Ostatné ZZZ 50,0 6,5 -50

3923 Výrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru;

zátky, vieèka, uzávery flia� a ostatné uzávery, z plastov:

3923 10 00 - �katule, debny, priehradky a podobné výrobky ZZZ 52,0 6,5

- Vrecia, vrecú�ka a kornúty:

3923 21 00 - - Z polymérov etylénu ZZZ 48,0 6,5

3923 29 - - Z ostatných plastov:

3923 29 10 - - - Z poly(vinylchloridu) ZZZ 48,0 6,5

3923 29 90 - - - Ostatné ZZZ 48,0 6,5

3923 30 - Demi�óny, f¾a�e, flakóny a podobné výrobky:

3923 30 10 - - S obsahom nepresahujúcim 2 litre PCE 52,0 6,5

3923 30 90 - - S obsahom presahujúcim 2 litre PCE 52,0 6,5

3923 40 - Cievky, dutinky, potáèe a podobné výrobky:

3923 40 10 - - Cievky, navíjacie bubny a podobné podlo�ky na fotografické a ki-

nematografické filmy alebo na pásky, filmy a podobné výrobky

patriace do polo�iek 8523 a 8524 ZZZ 52,0 6,5 -50

3923 40 90 - - Ostatné ZZZ 52,0 6,5 -50

3923 50 - Zátky, vieèka, uzávery flia� a iné uzávery:

3923 50 10 - - Uzávery a èiapoèky na f¾a�e ZZZ 52,0 6,5 -50

3923 50 90 - - Ostatné ZZZ 52,0 6,5 -50

3923 90 - Ostatné:

3923 90 10 - - Vytlaèované sie�oviny v rúrkovitých formách ZZZ 52,0 6,5

3923 90 90 - - Ostatné ZZZ 52,0 6,5

3924 Stolový a kuchynský riad, náradie a ostatné predmety pre

domácnos�, toaletné potreby, z plastov:

3924 10 00 - Stolový a kuchynský riad ZZZ 70,0 6,5

3924 90 - Ostatné:

- - Z regenerovanej celulózy:

3924 90 11 - - - �pongie ZZZ 70,0 6,5

3924 90 19 - - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5
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3924 90 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5

3925 Stavebné výrobky z plastov, inde ne�pecifikované alebo ne-

zahrnuté:

3925 10 00 - Nádr�e, zásobníky, kade a podobné nádoby, s obsahom

presahujúcim 300 litrov ZZZ 70,0 6,5

3925 20 00 - Dvere, okná a ich rámy, prahy do dverí PCE 70,0 6,5

3925 30 00 - Okenice, rolety (vrátane �alúzií) a podobné výrobky, ich

èasti a súèasti ZZZ 70,0 6,5

3925 90 - Ostatné:

3925 90 10 - - Príslu�enstvo a kovanie urèené na upevnenie na dvere,

okná, schodi�tia, steny alebo iné èasti budov ZZZ 70,0 6,5 -50

3925 90 20 - - Lávky na elektrické rozvody dia¾kového potrubného alebo

káblového vedenia ZZZ 70,0 6,5 -50

3925 90 80 - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5 -50

3926 Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiá-

lov polo�iek 3901 a� 3914:

3926 10 00 - Kancelárske alebo �kolské potreby ZZZ 70,0 6,5

3926 20 00 - Odevné výrobky a ich príslu�enstvo (vrátane rukavíc, pal-

èiakov a rukavíc bez prstov) ZZZ 50,0 6,5 -50

3926 30 00 - Príslu�enstvo k nábytku, karosériám alebo podobným

výrobkom ZZZ 70,0 6,5 -50

3926 40 00 - So�ky a ostatné ozdobné výrobky ZZZ 70,0 6,5 -50

3926 90 - Ostatné:

3926 90 10 - - Na technické pou�itie, na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 70,0 6,5 -50

- - Ostatné:

3926 90 50 - - - Perforované ko�e a podobné výrobky pou�ívané na fil-

tráciu vody pri vstupe do odtokových kanálov ZZZ 70,0 6,5 -50

- - - Ostatné:

3926 90 91 - - - - Vyrábané z fólií ZZZ 70,0 6,5 -50

3926 90 99 - - - - Ostatné ZZZ 70,0 6,5 -50 P7
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40. kapitola

Kauèuk a výrobky z neho

Poznámky

1. Ak nie je stanovené inak, v celej nomenklatúre termín �kauèuk� znamená nasledujúce výrobky, tie� vulkanizované
alebo tvrdené: prírodný kauèuk, balata, gutaperèa, guajal, chicle a podobné prírodné gumy, syntetický kauèuk,
faktis odvodený z olejov a v�etky tieto výrobky regenerované.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) výrobky triedy XI (textil a textilné výrobky);
b) obuv alebo jej èasti kapitoly 64;
c) prikrývky hlavy a ich èasti (vrátane kúpacích èiapok) kapitoly 65;
d) strojné alebo elektronické zariadenia alebo ich èasti triedy XVI (vrátane elektrických výrobkov v�etkých dru-

hov) z tvrdenej gumy;
e) výrobky kapitol 90, 92, 94 alebo 96; alebo
f) výrobky kapitoly 95 (iné ako �portové rukavice, palèiaky a rukavice bez prstov a výrobky polo�iek 4011 a�

4013).
3. V polo�kách 4001 a� 4003 a 4005 sa termín �primárne formy� vz�ahuje len na:

a) kvapaliny a pasty (vrátane latexu, tie� predvulkanizovaného a ostatné disperzie a roztoky);
b) bloky nepravidelného tvaru, kusy, balíky, prá�ok, granuly, zlomky a podobné formy.

4. V poznámke 1 k tejto kapitole a v polo�ke 4002 sa termín �syntetický kauèuk� vz�ahuje na:
a) nenasýtené syntetické látky, ktoré sa mô�u nevratne premeni� vulkanizáciou so sírou na netermoplastické lát-

ky, ktoré pri teplote medzi 18 °C a� 29 °C neprasknú pri trojnásobnom natiahnutí oproti svojej pôvodnej då�ke
a ktoré po natiahnutí na dvojnásobok ich pôvodnej då�ky nadobudnú po piatich minútach då�ku, nie dlh�iu ako
jedenapolnásobok ich pôvodnej då�ky. Na úèely tejto skú�ky je mo�né prida� látky potrebné na zosietenie alebo
prida� aktivátory alebo urých¾ovaèe vulkanizácie; tie� je prípustná prítomnos� látok uvedených v poznámke 5
b) II) a III). Nie je v�ak mo�né pridáva� akéko¾vek iné látky, ktoré nie sú nutné na zosietenie, ako riedidlá, plas-
tikfikátory a plnidlá;

b) tioplasty (TM); a
c) prírodný kauèuk modifikovaný oèkovaním alebo zmie�aním a plastmi, depolymerizovaný prírodný kauèuk,

zmesi nenasýtených syntetických látok s nasýtenými syntetickými vysokomolekulárnymi polymérmi, ak tieto
výrobky zodpovedajú po�iadavkám vulkanizácie, predå�enia a návratu do pôvodného stavu ako v písmene a).

5. a) Polo�ky 4001 a 4002 nezahàòajú kauèuky alebo kauèukové zmesi, ku ktorým boli pridané pred koaguláciou ale-
bo po koagulácii:
I) vulkanizaèné èinidlá, urých¾ovaèe, spoma¾ovaèe alebo aktivátory (iné ako sa pridávajú na prípravu predvul-

kanizovávaného kauèukového latexu);
II) pigmenty alebo iné farbivá, iné ako tie, ktoré sa pridávajú len na úèely identifikácie;

III) plastifikátory alebo riedidlá (okrem minerálneho oleja pri kauèukoch nastavovaných olejmi), plnidlá, stu�o-
vadlá, organické rozpú��adlá alebo iné látky okrem tých, ktoré pripú��a písmeno b);

b) prítomnos� ni��ie uvedených látok v akomko¾vek druhu kauèuku alebo kauèukovej zmesi neovplyvòuje ich za-
radenie do polo�iek 4001 alebo 4002, ak tento kauèuk alebo kauèuková zmes si zachová svoj podstatný charak-
ter suroviny:

I) emulgátory a protilepivé èinidlá;
II) malé mno�stvá produktov rozkladu emulgátorov;

III) ve¾mi malé mno�stvá týchto látok: látky citlivé na teplo (pou�ívané spravidla na získanie termosenzitívnych
kauèukových latexov), katiónové povrchovo aktívne látky (obvykle pou�ívané na získanie elektropozitívnych
kauèukových latexov), antioxidanty, kaoagulanty (zrá�acie èinidlá), èinidlá u¾ahèujúce rozdrobenie suroviny,
nemrznúce èinidlá, peptizaèné èinidlá, konzervaèné èinidlá, stabilizátory, èinidlá na reguláciu viskozity alebo
podobné �peciálne prísady.

6. Na úèely polo�ky 4004 termín �odpady, úlomky a odrezky� znamená kauèukové odpady, úlomky a odrezky z výroby
alebo spracovania kauèuku a kauèukových výrobkov, ktoré nie je mo�né ïalej zu�itkova�, preto�e boli povykrajo-
vané alebo inak znehodnotené.

7. Vlákna úplne vyrobené len z vulkanizovaného kauèuku, ktorých akýko¾vek prieèny priemer presahuje 5 mm, sa
zatrieïujú ako pásy, tyèe alebo profily polo�ky 4008.

8. Polo�ka 4010 zahrnuje dopravné pásy alebo hnacie remene z textilného materiálu impregnovaného, potiahnuté-
ho, natieraného alebo laminovaného kauèukom alebo vyrobeného z textilných vlákien alebo povrázkov impregno-
vaných, potiahnutých, natieraných alebo laminovaných kauèukom.
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9. V polo�kách 4001, 4002, 4003, 4005 a 4008 sa termíny �platne, listy a pásy� pou�ívajú výhradne pre platne, listy,
pásy a bloky pravidelného geometrického tvaru, buï nerezané, alebo jednoducho rezané do pravouhlého (vrátane
�tvorcového) tvaru (aj keï touto operáciou získajú charakter výrobkov pripravených na pou�itie), tie� potlaèené
alebo inak povrchovo opracované, ale inak nenarezané alebo ïalej neopracované. v polo�ke 4008 sa termíny �tyèe�
a �profily� vz�ahujú len na také výrobky, ktoré mô�u by� tie� rezané na urèitú då�ku alebo jednoducho povrchovo
opracované, nie sú v�ak ïalej spracované.

Doplnková poznámka

Ak tkané, pletené alebo háèkované textílie, plsti alebo netkané l textílie sú predkladané len na úèely zosilnenia, rukavi-
ce, palèiaky alebo rukavice bez prstov impregnované, potiahnuté alebo poktyté pórovitým kauèukom 40. kapitoly aj
keï sú:
� vyrobené z tkaných, pletených alebo háèkovaných textílií (iných ako polo�ky 5903), plsti alebo netkaných textílií im-

pregnovaných, potiahnutých alebo pokrytých pórovitým kauèukom, alebo
� vyrobené z neimpregnovaných, nepotiahnutých alebo nepokrytých tkaných, pletených alebo háèkovaných textílií,

plsti alebo netkaných textílií a následne impregnované, potiahnuté alebo pokryté pórovitým kauèukom. (Poznámka
3c k 56. kapitole a poznámka 2(a)(5) k 59. kapitole).

Strana 4622 Zbierka zákonov è. 573/2003 Èiastka 233



Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 ´3 4 5 6 7

4001 Prírodný kauèuk, balata, gutaperèa, guajal, tropická �ivica a

podobné prírodné gumy, v primárnych formách alebo v plat-

niach, listoch alebo pásoch:

4001 10 00 - Latex prírodného kauèuku, tie� predvulkanizovaný ZZZ 5,0 bez cla

- Prírodný kauèuk v iných formách:

4001 21 00 - - Údené listy ZZZ bez cla bez cla

4001 22 00 - - Technicky �pecifikovaný prírodný kauèuk (TSNR) ZZZ bez cla bez cla

4001 29 00 - - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

4001 30 00 - Balata, gutaperèa, guajal, tropická �ivica a podobné prírod-

né gumy ZZZ 8,0 2,2 -100

4002 Syntetický kauèuk a faktis získaný z olejov, v primárnych for-

mách alebo v platniach, listoch alebo pásoch; zmesi akých-

ko¾vek výrobkov polo�ky 4001 s akýmko¾vek výrobkom tejto

polo�ky, v primárnych formách alebo listoch platniach alebo

pásoch:

- Styrén-butadiénový kauèuk (SBR); karboxylovaný styrén-

-butadiénový kauèuk (XSBR):

4002 11 00 - - Latex ZZZ 5,0 bez cla

4002 19 00 - - Ostatné ZZZ 32,0 bez cla

4002 20 00 - Butadiénový kauèuk (BR) ZZZ 32,0 bez cla

- Izobutén-izoprénový (butylový) kauèuk (IIR); halogénovaný

izobutén-izoprénový kauèuk (CIIR alebo BIIR):

4002 31 00 - - Izobutén-izoprénový (butylový) kauèuk (IIR) ZZZ 32,0 bez cla

4002 39 00 - - Ostatné ZZZ 32,0 bez cla

- Chlóroprénový (chlórbutadiénový) kauèuk (CR):

4002 41 00 - - Latex ZZZ 5,0 bez cla

4002 49 00 - - Ostatné ZZZ 35,0 4,8 -50 P5

- Akrylonitril-butadiénový kauèuk (NBR):

4002 51 00 - - Latex ZZZ 5,0 bez cla

4002 59 00 - - Ostatné ZZZ 35,0 bez cla

4002 60 00 - Izoprénový kauèuk (IR) ZZZ 32,0 bez cla

4002 70 00 - Nekonjugovaný etylénpropylénový diénový kauèuk

(EPDM) ZZZ 32,0 bez cla

4002 80 00 - Zmesi akéhoko¾vek výrobku polo�ky 4001 s akýmko¾vek

výrobkom tejto polo�ky ZZZ 35,0 bez cla

- Ostatné:

4002 91 00 - - Latex ZZZ 5,0 bez cla

4002 99 - - Ostatné:

4002 99 10 - - - Produkty modifikované vpravením plastov ZZZ 35,0 bez cla

4002 99 90 - - - Ostatné ZZZ 35,0 bez cla
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 ´3 4 5 6 7

4003 00 00 Regenerovaný kauèuk, v primárnych formách alebo v plat-

niach, listoch alebo pásoch ZZZ bez cla bez cla

4004 00 00 Odpady, úlomky a odrezky z kauèuku (iné ako z tvrdenej

gumy) a prá�ky alebo granuly z nich ZZZ 10,0 7,0 -50

4005 Zmesové kauèuky, nevulkanizované, v primárnych formách

alebo v platniach, listoch alebo pásoch:

4005 10 00 - Kauèuk s prísadou sadzí alebo oxidu kremièitého ZZZ 40,0 1,9 -100

4005 20 00 - Roztoky; disperzie, iné ako podpolo�ky 4005 10 ZZZ 6,0 1,9 -100

- Ostatné:

4005 91 00 - - Platne, listy a pásy ZZZ 40,0 1,9 -100

4005 99 00 - - Ostatné ZZZ 5,0 bez cla

4006 Ostatné formy (napr. tyèe, rúrky a profily) a výrobky

(napr. kotúèe a krú�ky), z nevulkanizovaného kauèuku:

4006 10 00 - Profily pou�ívané na protektorovanie ZZZ 70,0 1,9 -100

4006 90 00 - Ostatné ZZZ 52,0 1,9 -100

4007 00 00 Vlákna a povrázky, z vulkanizovaného kauèuku ZZZ 6,0 1,6 -100

4008 Platne, listy, pásy, tyèe a profily z vulkanizovaného kauèu-

ku, iného ako tvrdená guma:

- Z pórovitej gumy:

4008 11 00 - - Platne, listy a pásy ZZZ 42,0 6,1 -50

4008 19 00 - - Ostatné ZZZ 42,0 6,1 -50

- Z nepórovitej gumy:

4008 21 - - Platne, listy a pásy:

4008 21 10 - - - Podlahoviny a predlo�ky MTK 42,0 6,1

4008 21 90 - - - Ostatné ZZZ 42,0 6,1

4008 29 - - Ostatné:

4008 29 10 - - - Tvarované profily, rezané na mieru, na pou�itie v civilných

lietadlách ZZZ 42,0 6,1 -50

4008 29 90 - - - Ostatné ZZZ 42,0 6,1 -50

4009 Rúry, rúrky a hadice, z vulkanizovaného kauèuku, iné ako
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 ´3 4 5 6 7

z tvrdenej gumy, tie� s príslu�enstvom (napr. spojmi, kolenami,

prírubami):

- Nespevnené ani inak nekombinované s inými materiálmi:

4009 11 00 - - Bez príslu�enstva ZZZ 9,5 6,7

4009 12 - - S príslu�enstvom:

4009 12 10 - - - Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, na pou�itie v civil-

ných lietadlách ZZZ 9,5 7,2 -100

4009 12 90 - - - Ostatné ZZZ 9,5 7,2 -100

- Spevnené alebo inak kombinované len s kovom:

4009 21 00 - - Bez príslu�enstva ZZZ 9,5 6,7

4009 22 - - S príslu�enstvom:

4009 22 10 - - - Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, na pou�itie v civil-

ných lietadlách ZZZ 9,5 7,2 -100

4009 22 90 - - - Ostatné ZZZ 9,5 7,2 -100

- Spevnené alebo inak kombinované len s textilnými mate-

riálmi:

4009 31 00 - - Bez príslu�enstva ZZZ 9,5 6,7

4009 32 - - S príslu�enstvom:

4009 32 10 - - - Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, na pou�itie v civil-

ných lietadlách ZZZ 9,5 7,2 -100

4009 32 90 - - - Ostatné ZZZ 9,5 7,2 -100

- Spevnené alebo inak kombinované s inými materiálmi:

4009 41 00 - - Bez príslu�enstva ZZZ 9,5 6,7

4009 42 - - S príslu�enstvom:

4009 42 10 - - - Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, na pou�itie v civil-

ných lietadlách ZZZ 9,5 7,2 -100

4009 42 90 - - - Ostatné ZZZ 9,5 7,2 -100

4010 Dopravníkové pásy alebo hnacie remene z vulkanizovaného

kauèuku:

- Dopravníkové pásy alebo remene:

4010 11 00 - - Spevnené len kovom ZZZ 12,0 9,6

4010 12 00 - - Spevnené len textilnými materiálmi ZZZ 12,0 9,6

4010 13 00 - - Spevnené len plastmi ZZZ 12,0 9,6

4010 19 00 - - Ostatné ZZZ 12,0 9,6

- Hnacie pásy alebo remene:

4010 31 00 - - Nekoneèné hnacie pásy s lichobe�níkovým prierezom

(V-pásy), V-drá�kované, s vonkaj�ím obvodom presa-

hujúcim 60 cm, ale nepresahujúcim 180 cm ZZZ 12,0 9,6

4010 32 00 - - Nekoneèné hnacie pásy s lichobe�níkovým prierezom

(V-pásy), iné ako V-drá�kované, s vonkaj�ím obvodom

presahujúcim 60 cm, ale nepresahujúcim 180 cm ZZZ 12,0 9,6
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Èíselné
znaky

Opis tovaru Merné
jedn.

Colné sadzby Pref.
RK

Poznámka

v�eob. zmluv.

1 2 ´3 4 5 6 7

4010 33 00 - - Nekoneèné hnacie pásy s lichobe�níkovým prierezom

(V-pásy), V-drá�kované, s vonkaj�ím obvodom presa-

hujúcim 180 cm, ale nepresahujúcim 240 cm ZZZ 12,0 9,6

4010 34 00 - - Nekoneèné hnacie pásy s lichobe�níkovým prierezom

(V-pásy), iné ako V-drá�kované, s vonkaj�ím obvodom

presahujúcim 180 cm, ale nepresahujúcim 240 cm ZZZ 12,0 9,6

4010 35 00 - - Nekoneèné synchrónne pásy, s vonkaj�ím obvodom

presahujúcim 60 cm, ale nepresahujúcim 150 cm ZZZ 12,0 9,6

4010 36 00 - - Nekoneèné synchrónne pásy, s vonkaj�ím obvodom

presahujúcim 150 cm, ale nepresahujúcim 198 cm ZZZ 12,0 9,6

4010 39 00 - - Ostatné ZZZ 12,0 9,6

4011 Nové pneumatiky, z gumy:

4011 10 00 - Druhy pou�ívané na motorové vozidlá (vrátane dodávko-

vých automobilov a pretekárskych automobilov) PCE 20,0 7,6

4011 20 - Druhy pou�ívané na autobusy a nákladné automobily:

4011 20 10 - - S indexom za�a�enia nepresahujúcim 121 PCE 20,0 7,6

4011 20 90 - - S indexom za�a�enia presahujúcim 121 PCE 20,0 7,6

4011 30 - Druhy pou�ívané na lietadlá:

4011 30 10 - - Na pou�itie na civilné lietadlá PCE 20,0 4,3 -50

4011 30 90 - - Ostatné PCE 20,0 4,3 -50

4011 40 - Druhy pou�ívané na motocykle:

4011 40 20 - - Na ráfiky s priemerom nepresahujúcim 33 cm PCE 20,0 4,3 -50

4011 40 80 - - Ostatné PCE 20,0 4,3 -50

4011 50 00 - Druhy pou�ívané na bicykle PCE 16,0 3,8 -50

- Ostatné so vzorom �rybia kos�� alebo podobným dezénom:

4011 61 00 - - Druhy pou�ívané na po¾nohospodárske alebo lesné

vozidlá a stroje PCE 14,0 3,6

4011 62 00 - - Druhy pou�ívané na stavebné alebo priemyselné manipu-

laèné vozidlá s priemerom ráfika nepresahujúcim 61 cm PCE 14,0 3,6

4011 63 00 - - Druhy pou�ívané na stavebné alebo priemyselné mani-

pulaèné vozidlá s priemerom ráfika presahujúcim 61 cm PCE 14,0 3,6

4011 69 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,6

- Ostatné:

4011 92 00 - - Druhy pou�ívané na po¾nohospodárske alebo lesné

vozidlá a stroje PCE 14,0 3,6

4011 93 00 - - Druhy pou�ívané na stavebné alebo priemyselné manipu-

laèné vozidlá s priemerom ráfika nepresahujúcim 61 cm PCE 14,0 3,6

4011 94 00 - - Druhy pou�ívané na stavebné alebo priemyselné mani-

pulaèné vozidlá s priemerom ráfika presahujúcim 61 cm PCE 14,0 3,6

4011 99 00 - - Ostatné PCE 14,0 3,6
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4012 Protektorované alebo pou�ité pneumatiky z gumy; plné obru-

èe alebo nízkotlakové plá�te, behúne plá��a pneumatiky

a ochranné vlo�ky do ráfika pneumatiky, z gumy:

- Protektorované pneumatiky:

4012 11 00 - - Druhy pou�ívané na automobily (vrátane dodávkových

a pretekárskych automobilov) PCE 14,0 6,4

4012 12 00 - - Druhy pou�ívané na autobusy a nákladné automobily PCE 14,0 6,4

4012 13 - - Druhy pou�ívané v letectve:

4012 13 10 - - - Na pou�itie na civilné lietadlá PCE 14,0 6,4

4012 13 90 - - - Ostatné PCE 14,0 6,4

4012 19 00 - - Ostatné PCE 14,0 6,4

4012 20 - Pou�ité pneumatiky:

4012 20 10 - - Na pou�itie na civilné lietadlá PCE 14,0 8,0

4012 20 90 - - Ostatné PCE 14,0 8,0

4012 90 - Ostatné:

4012 90 20 - - Plné alebo komorové obruèe ZZZ 14,0 6,4

4012 90 30 - - Behúne plá��ov pneumatík ZZZ 14,0 6,4

4012 90 90 - - Ochranné vlo�ky do ráfika pneumatiky ZZZ 14,0 6,4

4013 Du�e pneumatík, z gumy:

4013 10 - Druhy pou�ívané na motorové vozidlá (vrátane dodávko-

vých vozidiel a pretekárskych automobilov), na autobusy

alebo nákladné automobily:

4013 10 10 - - Druhy pou�ívané na automobily (vrátane dodávkových a pre-

tekárskych automobilov) PCE 18,0 4,1 -50

4013 10 90 - - Druhy pou�ívané na autobusy a nákladné automobily PCE 18,0 4,1 -50

4013 20 00 - Druhy pou�ívané na bicykle PCE 18,0 4,1 -50

4013 90 00 - Ostatné PCE 18,0 4,1 -50

4014 Hygienický alebo farmaceutický tovar (vrátane cumlíkov),

z vulkanizovaného kauèuku iného ako tvrdená guma, tie�

s príslu�enstvom z tvrdenej gumy:

4014 10 00 - Antikoncepèné prostriedky ZZZ 20,0 2,3

4014 90 - Ostatné:

4014 90 10 - - Cumlíky, odsávaèe mlieka a podobné výrobky pre dojèatá ZZZ 20,0 2,3 -100

4014 90 90 - - Ostatné ZZZ 20,0 2,3 -100

4015 Odevné výrobky a ich doplnky (vrátane rukavíc, palèiakov

a rukavíc bez prstov), z vulkanizovaného kauèuku iného
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ako tvrdená guma, na akýko¾vek úèel:

- Rukavice, palèiaky a rukavice bez prstov:

4015 11 00 - - Chirurgické NPR 17,0 4,0 -50

4015 19 - - Ostatné:

4015 19 10 - - - Rukavice pre domácnos� NPR 17,0 4,0 -50

4015 19 90 - - - Ostatné NPR 17,0 4,0 -50

4015 90 00 - Ostatné ZZZ 9,0 2,7 -50

4016 Ostatné výrobky z vulkanizovaného kauèuku iného ako

tvrdená guma:

4016 10 - Z pórovitej gumy:

4016 10 10 - - Na technické pou�itie, na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 12,0 2,9 -50

4016 10 90 - - Ostatné ZZZ 12,0 2,9 -50

- Ostatné:

4016 91 00 - - Dlá�kové krytiny a predlo�ky ZZZ 20,0 4,3 -50

4016 92 00 - - Guma na zotieranie ZZZ 20,0 4,3 -50

4016 93 - - Ploché tesnenia, podlo�ky a iné krú�ky:

4016 93 10 - - - Na technické pou�itie, na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 7,0 2,2 -50

4016 93 90 - - - Ostatné ZZZ 7,0 2,2 -50

4016 94 00 - - Nárazníky, tie� nafukovacie, na pristávanie lodí ZZZ 20,0 4,3 -50

4016 95 00 - - Ostatné nafukovacie výrobky ZZZ 20,0 4,3 -50

4016 99 - - Ostatné:

4016 99 10 - - - Na technické pou�itie, na pou�itie v civilných lietadlách ZZZ 12,0 1,8 -50

- - - Ostatné:

4016 99 30 - - - - Rozpínacie obruby ZZZ 12,0 1,8 -50

- - - - Ostatné:

- - - - - Pre motorové vozidlá polo�iek 8701 a� 8705:

4016 99 52 - - - - - - Z gumy spojenej s kovom ZZZ 12,0 1,8 -50

4016 99 58 - - - - - - Ostatné ZZZ 12,0 1,8 -50

- - - - - Ostatné:

4016 99 82 - - - - - - Z gumy spojenej s kovom ZZZ 12,0 1,8 -50

4016 99 88 - - - - - - Ostatné ZZZ 12,0 1,8 -50

4017 00 Tvrdená guma (napr. ebonit) vo v�etkých formách, vráta-

ne odpadu a úlomkov; výrobky z tvrdenej gumy:

4017 00 10 - Tvrdená guma (napr. ebonit), vo v�etkých formách, vrátane od-

padu a úlomkov ZZZ 22,0 4,3 -50

4017 00 90 - Výrobky z tvrdenej gumy ZZZ 22,0 4,3 -50
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