
VIII. TRIEDA

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

SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ÈRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
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41. kapitola

Surové ko�e a ko�ky (iné ako ko�u�iny) a usne

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) odrezky alebo podobný odpad zo surových ko�í alebo ko�iek (polo�ka 0511);
b) ko�e vtákov alebo èasti vtáèích ko�í pokryté perím alebo páperím, polo�ka 0505 alebo 6701; alebo
c) ko�e alebo ko�ky surové, vyèinené alebo upravené, neodchlpené (kapitola 43); do kapitoly 41 v�ak budú meno-

vite zatriedené surové neodchlpené ko�e a ko�ky hovädzích zvierat (vrátane byvolov), koòovitých zvierat, oviec
alebo jahniat (okrem ko�í jahniat zvaných astrachán, broadtail, karakul, perzián alebo podobných jahniat
a ko�í jahniat indických, èínskych, mongolských alebo tibetských), kôz alebo kozliat (okrem jemenských, mon-
golských alebo tibetských kôz a kozliat), svíò (vrátane pekari), kamzíkov, gaziel, sobov, losov, jeleòov, srnèej
zveri alebo psov.

2. A) Polo�ky 4104 a� 4106 nezahàòajú ko�e a ko�ky, ktoré pre�li procesom èinenia (vrátane predèinenia), ktorý je re-
verzibilný (v tomto prípade polo�ky 4101 a� 4103).

B) Na úèely polo�iek 4104 a� 4106 termín �krusta� zahàòa ko�e a ko�ky, ktoré boli predèinené, farbené alebo zbave-
né tuku jeho rozpustením pred su�ením.

3. V celej nomenklatúre termín �kompozitná useò� znamená len materiál druhu uvedeného v polo�ke 4115.
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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

4101 Surové ko�e a ko�ky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov)

alebo koòovitých zvierat (èerstvé, alebo solené, su�ené, váp-

nené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyèinené,

nespracované na pergamen ani inak neupravené), tie� odchl-

pené alebo �tiepané:

4101 20 - Celé ko�e a ko�ky, s jednotkovou hmotnos�ou nepresahujú-

cou 8 kg, ak sú su�ené jednoduchým spôsobom, 10 kg, ak

sú suchosolené, alebo 16 kg, ak sú èerstvé, mokrosolené

alebo inak konzervované:

4101 20 10 - - Èerstvé PCE bez cla bez cla

4101 20 30 - - Mokrosolené PCE bez cla bez cla

4101 20 50 - - Suché alebo suchosolené PCE bez cla bez cla

4101 20 90 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

4101 50 - Celé ko�e a ko�ky, s hmotnos�ou presahujúcou 16 kg:

4101 50 10 - - Èerstvé PCE bez cla bez cla

4101 50 30 - - Mokrosolené PCE bez cla bez cla

4101 50 50 - - Suché alebo suchosolené PCE bez cla bez cla

4101 50 90 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

4101 90 00 - Ostatné, vrátane krupónov, polokrupónov a krajín ZZZ bez cla bez cla

4102 Surové ko�ky z oviec alebo jahniat (èerstvé, alebo solené, su�ené,

vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyèinené,

nespracované na pergamen ani inak neupravené), tie� odchlpené

alebo �tiepané, iné ako ko�e vylúèené poznámkou 1c) k tejto

kapitole:

4102 10 - S vlnou:

4102 10 10 - - Z jahniat PCE bez cla bez cla

4102 10 90 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

- Bez vlny:

4102 21 00 - - Piklované PCE bez cla bez cla

4102 29 00 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

4103 Ostatné surové ko�e a ko�ky (èerstvé, alebo solené, su�ené,

vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyèine-

né, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tie�

odchlpené alebo �tiepané, iné ako vylúèené poznámkou 1b)

alebo 1c) k tejto kapitole:

4103 10 - Z kôz alebo kozliat:
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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

4103 10 20 - - Èerstvé PCE bez cla bez cla

4103 10 50 - - Solené alebo su�ené PCE bez cla bez cla

4103 10 90 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

4103 20 00 - Z plazov ZZZ bez cla bez cla

4103 30 00 - Zo svíò ZZZ bez cla bez cla

4103 90 00 - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

4104 Èinené alebo krustované ko�e a ko�ky z hovädzích zvierat

(vrátane byvolov) alebo koòovitých zvierat, odchlpené, tie�

�tiepané, ale ïalej neupravené:

- Vo vlhkom stave (vrátane wet-blue):

4104 11 - - Plné lícové, ne�tiepané; lícové �tiepenky:

4104 11 10 - - - Celé ko�e a ko�ky hovädzích zvierat (vrátane byvolov), s povr-

chovou plochou nepresahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2) PCE 5,0 0,7 -100

- - - Ostatné:

- - - - Z hovädzích zvierat (vrátane byvolov):

4104 11 51 - - - - - Celé ko�e a ko�ky, s povrchovou plochou presahujúcou

28 �tvorcových stôp (2,6 m2) PCE 8,0 2,7 -100

4104 11 59 - - - - - Ostatné PCE 8,0 2,7 -100

4104 11 90 - - - - Ostatné PCE 7,0 1,8 -100

4104 19 - - Ostatné:

4104 19 10 - - - Celé ko�e a ko�ky hovädzích zvierat (vrátane byvolov), s povr-

chovou plochou nepresahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2) PCE 5,0 0,7 -100

- - - Ostatné:

- - - - Z hovädzích zvierat (vrátane byvolov):

4104 19 51 - - - - - Celé ko�e a ko�ky, s povrchovou plochou presahujúcou

28 �tvorcových stôp (2,6 m2) PCE 8,0 2,7 -100

4104 19 59 - - - - - Ostatné PCE 8,0 2,7 -100

4104 19 90 - - - - Ostatné PCE 7,0 1,8 -100

- V suchom stave (krustované):

4104 41 - - Plné lícové, ne�tiepané; lícové �tiepenky:

- - - Celé ko�e a ko�ky hovädzích zvierat (vrátane byvolov), s povr-

chovou plochou nepresahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2):

4104 41 11 - - - - Východoindický kip, celý, tie� s hlavou a nohami, ktorého netto

hmotnos� ka�dej ko�e nie je väè�ia ako 4,5 kg, ïalej upravené

len èinením rastlinným èinidlom, tie� ïalej opracované, av�ak

zrejme nepou�ite¾né na bezprostrednú výrobu predmetov z ko�e PCE 5,0 0,7 -100

4104 41 19 - - - - Ostatné PCE 5,0 0,7 -100

- - - Ostatné:

- - - - Z hovädzích zvierat (vrátane byvolov):

4104 41 51 - - - - - Celé ko�e a ko�ky, s povrchovou plochou presahujúcou

28 �tvorcových stôp (2,6 m2) PCE 7,0 1,8 -100

4104 41 59 - - - - - Ostatné PCE 7,0 1,8 -100
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Èíselné
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4104 41 90 - - - - Ostatné PCE 7,0 1,8 -100

4104 49 - - Ostatné:

- - - Celé ko�e a ko�ky hovädzích zvierat (vrátane byvolov), s povr-

chovou plochou nepresahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2):

4104 49 11 - - - - Východoindický kip, celý, tie� s hlavou a nohami, ktorého netto

hmotnos� ka�dej ko�e nie je väè�ia ako 4,5 kg, ïalej upravené

len èinením rastlinným èinidlom, tie� ïalej opracované, av�ak

zrejme nepou�ite¾né na bezprostrednú výrobu predmetov z ko�e PCE 5,0 0,7 -100

4104 49 19 - - - - Ostatné PCE 5,0 0,7 -100

- - - Ostatné:

- - - - Z hovädzích zvierat (vrátane byvolov):

4104 49 51 - - - - - Celé ko�e a ko�ky, s povrchovou plochou presahujúcou

28 �tvorcových stôp (2,6 m2) PCE 7,0 1,8 -100

4104 49 59 - - - - - Ostatné PCE 7,0 1,8 -100

4104 49 90 - - - - Ostatné PCE 7,0 1,8 -100

4105 Èinené alebo krustované ko�e z oviec alebo jahniat, bez

vlny, tie� �tiepané, ale ïalej neupravené:

4105 10 - Vo vlhkom stave (vrátane wet-blue):

4105 10 10 - - Ne�tiepané ZZZ 5,0 0,4 -100

4105 10 90 - - �tiepané ZZZ 5,0 0,4 -100

4105 30 - V suchom stave (krustované):

4105 30 10 - - Z indických jemnovlnných oviec predèinené rastlinnými èinidlami,

tie� opracované, ale zrejme nepou�ite¾né na bezprostrednú

výrobu predmetov z ko�e PCE 5,0 0,4 -100

- - Ostatné:

l4105 30 91 - - - Ne�tiepané PCE 5,0 0,4 -100

4105 30 99 - - - �tiepané PCE 5,0 0,4 -100

4106 Èinené alebo krustované ko�e a ko�ky z ostatných zvierat,

bez vlny alebo chlpov, tie� �tiepané, ale ïalej neupravené:

- Z kôz alebo kozliat:

4106 21 - - Vo vlhkom stave (vrátane wet-blue):

4106 21 10 - - - Ne�tiepané ZZZ 5,0 0,2 -100

4106 21 90 - - - �tiepané ZZZ 5,0 0,2 -100

4106 22 - - V suchom stave (krustované):

4106 22 10 - - - Z indických jemnovlnných kôz alebo kozliat predèinené rastlinný-

mi èinidlami, tie� opracované, ale zrejme nepou�ite¾né na

bezprostrednú výrobu predmetov z ko�e PCE 5,0 0,2 -100

4106 22 90 - - - Ostatné PCE 5,0 0,2 -100

- Zo svíò:
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4106 31 - - Vo vlhkom stave (vrátane wet-blue):

4106 31 10 - - - Ne�tiepané ZZZ 5,0 1,4 -100

4106 31 90 - - - �tiepané ZZZ 5,0 1,4 -100

4106 32 - - V  suchom stave (krustované):

4106 32 10 - - - Ne�tiepané PCE 5,0 1,4 -100

4106 32 90 - - - �tiepané PCE 5,0 1,4 -100

4106 40 - Z plazov:

4106 40 10 - - Predèinené rastlinnými èinidlami PCE bez cla bez cla

4106 40 90 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

- Ostatné:

4106 91 00 - - Vo vlhkom stave (vrátane wet-blue) ZZZ 6,0 1,9 -100

4106 92 00 - - V  suchom stave (krustované) PCE 6,0 1,9 -100

4107 Usne ïalej upravené po èinení alebo krustovaní, vrátane per-

gamenových usní, z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo

koòovitých zvierat, odchlpené, tie� �tiepané, iné ako usne po-

lo�ky 4114:

- Celé usne:

4107 11 - - Celé lícové, ne�tiepané:

- - - Hovädzie (vrátane byvolích) usne, s povrchovou plochou ne-

presahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2):

4107 11 11 - - - - Te¾acinový box MTK 5,0 0,7 -100

4107 11 19 - - - - Ostatné MTK 5,0 0,7 -100

4107 11 90 - - - Ostatné MTK 7,0 1,8 -100

4107 12 - - Lícové �tiepenky:

- - - Hovädzie (vrátane byvolích) usne, s povrchovou plochou ne-

presahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2):

4107 12 11 - - - - Te¾acinový box MTK 5,0 0,7 -100

4107 12 19 - - - - Ostatné MTK 5,0 0,7 -100

- - - Ostatné:

4107 12 91 - - - - Hovädzie usne (vrátane byvolích) MTK 7,0 1,8 -100

4107 12 99 - - - - Konské usne MTK 7,0 1,8 -100

4107 19 - - Ostatné:

4107 19 10 - - - Hovädzie (vrátane byvolích) usne, s povrchovou plochou ne-

presahujúcou 28 �tvorcových stôp (2,6 m2) MTK 5,0 0,7 -100

4107 19 90 - - - Ostatné MTK 8,0 2,7 -100

- Ostatné, vrátane bokov:

4107 91 - - Celé lícové, ne�tiepané:

4107 91 10 - - - Podrá�kové usne ZZZ 7,0 1,8 -100

4107 91 90 - - - Ostatné MTK 7,0 1,8 -100

4107 92 - - Lícové �tiepenky:

4107 92 10 - - - Hovädzie usne (vrátane byvolích) MTK 7,0 1,8 -100

4107 92 90 - - - Konské usne MTK 7,0 1,8 -100
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4107 99 - - Ostatné:

4107 99 10 - - - Hovädzie usne (vrátane byvolích) MTK 8,0 2,7 -100

4107 99 90 - - - Konské usne MTK 8,0 2,7 -100

[4108] Zru�ené

[4109] Zru�ené

[4110] Zru�ené

[4111] Zru�ené

4112 00 00 Usne ïalej upravené po èinení alebo krustovaní, vrátane per-

gamenových ko�í, z oviec alebo jahniat, odchlpené, tie� �tiepa-

né, iné ako usne polo�ky 4114 MTK 5,0 0,3 -100

4113 Usne ïalej upravené po èinení alebo krustovaní, vrátane per-

gamenových ko�í, z ostatných zvierat, odchlpené, tie� �tiepané,

iné ako usne polo�ky 4114:

4113 10 00 - Z kôz alebo kozliat MTK 5,0 bez cla -100

4113 20 00 - Zo svíò MTK 5,0 1,4 -100

4113 30 00 - Z plazov MTK bez cla bez cla

4113 90 00 - Ostatné MTK 6,0 1,9 -100

4114 Semi�ové (vrátane kombinovaného semi�a) usne; lakové

usne a lakové laminované usne; metalizované usne:

4114 10 - Semi�ové (vrátane kombinovaného semi�a) usne:

4114 10 10 - - Z oviec alebo jahniat PCE 5,0 0,8 -100

4114 10 90 - - Z ostatných zvierat PCE 5,0 0,8 -100

4114 20 00 - Lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne MTK 5,0 0,9 -100

4115 Kompozitné usne na základe usní alebo usòových vlákien,

v doskách, listoch alebo pásoch, tie� vo zvitkoch; odrezky a

ostatné zvy�ky z usní alebo z kompozitných usní, nevhodné

na výrobu predmetov z usní; ko�ené piliny, prach a múèka:

4115 10 00 - Kompozitné usne na základe usní alebo usòových vlákien,

v doskách, listoch alebo pásoch, tie� vo zvitkoch ZZZ 28,0 5,1 -50
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4115 20 00 - Odrezky a ostané zvy�ky z usní alebo z kompozitných usní,

nevhodné na výrobu predmetov z usní; piliny, prach a múè-

ka z usní ZZZ bez cla bez cla
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42. kapitola

Ko�ené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky
a podobné schránky; výrobky z èriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) sterilný chirurgický katgut alebo podobný sterilný materiál na chirurgické zo�ívanie (polo�ka 3006);
b) ko�ené odevy a ko�ené odevné doplnky (okrem rukavíc, palèiakov a rukavíc bez prstov) s pod�ívkou z prírodnej

alebo umelej ko�u�iny, ako aj ko�ené odevy a odevné doplnky s vonkaj�ími súèas�ami z prírodnej alebo umelej
ko�u�iny, ak tieto súèasti svojím rozsahom výslovne presahujú ozdobu (polo�ka 4303 alebo 4304);

c) výrobky zhotovené zo sie�oviny (polo�ka 5608);
d) výrobky kapitoly 64;
e) pokrývky hlavy alebo ich èasti kapitoly 65;
f) bièe, jazdecké bièíky alebo ostatné výrobky polo�ky 6602;
g) man�etové gombíky, náramky alebo ostatná bi�utéria (polo�ka 7117);
h) príslu�enstvo alebo vybavenie postrojov, napríklad strmene, krú�ky a ozdobné kovania, pracky a uzdy predkla-

dané oddelene (v�eobecne trieda XV);
ij) struny na hudobné nástroje, ko�a na bubny alebo podobné výrobky, alebo ostatné èasti hudobných nástrojov

(polo�ka 9209);
k) výrobky kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá);
l) výrobky kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby); alebo

m) gombíky, stláèacie gombíky, formy na gombíky alebo ostatné èasti gombíkov alebo stláèacích gombíkov, poloto-
vary gombíkov, polo�ky 9606.

2. A. Okrem ustanovení poznámky 1 do polo�ky 4202 nepatria:
a) nákupné ta�ky z plastových fólií, tie� potlaèené, s rukovä�ou, neurèené na dlhodobé pou�ívanie (polo�ka 3923);
b) výrobky z pletacieho materiálu (polo�ka 4602).
B. Výrobky polo�iek 4202 a 4203 obsahujúce èasti z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi, z pra-

vých perál alebo z perál umelo vypestovaných, z drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých ale-
bo rekon�tituovaných) zostávajú zatriedené v týchto polo�kách, len keï tieto èasti majú význam obyèajného prí-
slu�enstva alebo doplnku malého významu, ak tieto èasti nedávajú výrobkom podstatný charakter. V opaènom
prípade, ak tieto èasti dávajú výrobkom podstatný charakter, zatrieïujú sa do kapitoly 71.

3. Pod¾a polo�ky 4203 sa termín �odevy a odevné doplnky� vz�ahuje predov�etkým na rukavice, palèiaky a rukavice
bez prstov (vrátane �portových alebo ochranných), zástery a ostatné ochranné odevy, pracky, pásky, opasky, zá-
vesné remene, zápästné remienky okrem remienkov na náramkové hodinky (polo�ka 9113).

Doplnková poznámka

Na úèely polo�ky 4202 termín �vonkaj�í povrch� znamená materiál vonkaj�ieho povrchu schránky, ktorý je vidite¾ný
vo¾ným okom, ak tento materiál tvorí aj vonkaj�iu vrstvu kombinácie materiálov, ktoré tvoria vonkaj�í materiál schrán-
ky.
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4201 00 00 Sedlárske a remenárske výrobky pre akéko¾vek zviera (vráta-

ne postranníc, vodidiel, nákolenníc, náhubkov, pokrývok pod

sedlá, sedlových puzdier, pokrývok na psov a podobných

výrobkov), z akéhoko¾vek materiálu ZZZ 12,0 3,8 -50

4202 Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, dip-

lomatky, aktovky, �kolské ta�ky, puzdrá na okuliare, puzdrá

na ïalekoh¾ady, puzdrá na divadelné ïalekoh¾ady, puzdrá na

fotografické prístroje a kamery, puzdrá na hudobné nástroje,

puzdrá na pu�ky, puzdrá na pi�tole a revolvery a podobné

schránky; cestovné vaky, izolaèné ta�ky na potraviny alebo

nápoje, ta�ky na toaletné potreby, plecniaky, kabely a kabel-

ky, nákupné ta�ky, náprsné ta�ky, peòa�enky, puzdrá na ma-

py, puzdrá na cigarety, me�teky na tabak, schránky na nára-

die a nástroje, �portové ta�ky a vaky, puzdrá na f¾a�e, �perkov-

nice, pudrenky, �katule na no�e a podobné schránky, z usne

alebo kompozitnej usne, z plastových fólií, z textilných mate -

riálov, vulkánfíbra alebo lepenky, úplne alebo èiastoène

potiahnuté týmito materiálmi alebo papierom:

- Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby,

diplomatky, aktovky, �kolské ta�ky a podobné schránky:

4202 11 - - S vonkaj�ím povrchom z usne, kompozitnej usne alebo

lakovej usne:

4202 11 10 - - - Diplomatky, aktovky, �kolské ta�ky a podobné schránky PCE 40,0 6,0 -50

4202 11 90 - - - Ostatné ZZZ 40,0 6,0 -50

4202 12 - - S vonkaj�ím povrchom z plastov alebo z textilných mate-

riálov:

- - - Vo forme plastových fólií:

4202 12 11 - - - - Diplomatky, aktovky, �kolské ta�ky a podobné schránky PCE 38,0 6,0 -50

4202 12 19 - - - - Ostatné ZZZ 38,0 6,0 -50

4202 12 50 - - - Z tvarovaných plastov ZZZ 38,0 6,0 -50

- - - Z ostatných materiálov, vrátane vulkánfíbra:

4202 12 91 - - - - Diplomatky, aktovky, �kolské ta�ky a podobné schránky PCE 38,0 6,0 -50

4202 12 99 - - - - Ostatné ZZZ 38,0 6,0 -50

4202 19 - - Ostatné:

4202 19 10 - - - Z hliníka ZZZ 38,0 6,0 -50

4202 19 90 - - - Z ostatných materiálov ZZZ 38,0 6,0 -50

- Kabelky, tie� so závesným remeòom, vrátane kabeliek bez

dr�adla:

4202 21 00 - - S vonkaj�ím povrchom z usne, kompozitnej usne alebo la-

kovej usne PCE 38,0 6,0 -50

4202 22 - - S vonkaj�ím povrchom z plastových fólií alebo z textilných
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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

materiálov:

4202 22 10 - - - Z plastových fólií PCE 38,0 6,0 -50

4202 22 90 - - - Z textilných materiálov PCE 38,0 6,0 -50

4202 29 00 - - Ostatné PCE 40,0 6,0 -50

- Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke:

4202 31 00 - - S vonkaj�ím povrchom z usne, kompozitnej usne alebo

lakovej usne ZZZ 40,0 6,0 -50

4202 32 - - S vonkaj�ím povrchom z plastových fólií alebo z textilných

materiálov:

4202 32 10 - - - Z plastových fólií ZZZ 35,0 5,5 -50

4202 32 90 - - - Z textilných materiálov ZZZ 35,0 5,5 -50

4202 39 00 - - Ostatné ZZZ 26,0 3,5 -50

- Ostatné:

4202 91 - - S vonkaj�ím povrchom z usne, kompozitnej usne alebo la-

kovej usne:

4202 91 10 - - - Cestovné ta�ky, ta�ky na toaletné potreby, plecniaky a �portové

ta�ky (vaky) ZZZ 40,0 6,0 -50

4202 91 80 - - - Ostatné ZZZ 40,0 6,0 -50

4202 92 - - S vonkaj�ím povrchom z plastových fólií alebo z textilných

materiálov:

- - - Z plastových fólií:

4202 92 11 - - - - Cestovné ta�ky, ta�ky na toaletné potreby, plecniaky a �porto-

vé ta�ky (vaky) ZZZ 36,0 6,0 -50

4202 92 15 - - - - Puzdrá na hudobné nástroje ZZZ 36,0 6,0 -50

4202 92 19 - - - - Ostatné ZZZ 36,0 6,0 -50

- - - Z textilných materiálov:

4202 92 91 - - - - Cestovné ta�ky, ta�ky na toaletné potreby, plecniaky a �porto-

vé ta�ky (vaky) ZZZ 36,0 6,0 -50

4202 92 98 - - - - Ostatné ZZZ 36,0 6,0 -50

4202 99 00 - - Ostatné ZZZ 34,0 6,0 -50

4203 Odevy a odevné doplnky, z usne alebo kompozitnej usne:

4203 10 00 - Odevy ZZZ 5,0 1,2 -100

- Rukavice, rukavice bez prstov a palèiaky:

4203 21 00 - - �peciálne upravené na vykonávanie �portu NPR 8,5 2,3 -100

4203 29 - - Ostatné:

4203 29 10 - - - Ochranné pre v�etky profesie NPR 8,5 5,8 -50

- - - Ostatné:

4203 29 91 - - - - Pánske a chlapèenské NPR 8,5 5,8 -50

4203 29 99 - - - - Ostatné NPR 8,5 5,8 -50

4203 30 00 - Pásy, opasky a závesné remene ZZZ 5,0 1,2 -100

4203 40 00 - Ostatné odevné doplnky ZZZ 5,0 1,2 -100
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Opis tovaru Merné
jedn.
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Poznámka
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1 2 3 4 5 6 7

4204 00 Výrobky z usne alebo kompozitnej usne, druhov pou�ívaných

v strojárstve alebo v mechanických zariadeniach alebo na iné

technické pou�itie:

4204 00 10 - Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene ZZZ 5,0 bez cla -100

4204 00 90 - Ostatné ZZZ 5,0 bez cla -100

4205 00 00 Ostatné výrobky z usne alebo kompozitnej usne ZZZ 15,0 3,8 -50

4206 Výrobky z èriev (iné ako mesinský vlas), zo zlatotepeckej bla-

ny, z mechúrov alebo zo �liach:

4206 10 00 - Katgut ZZZ 5,0 3,8 -50

4206 90 00 - Ostatné ZZZ 5,0 1,4 -100
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43. kapitola

Ko�u�iny a umelé ko�u�iny; výrobky z nich

Poznámky

1. Termín �ko�u�iny� znamená, okrem surových ko�u�ín polo�ky 4301 v celej nomenklatúre ko�e v�etkých zvierat,
vyèinené alebo upravené, neodchlpené.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) vtáèie ko�e a èasti vtáèích ko�í s perím alebo páperím alebo o�klbané (polo�ka 0505 alebo 6701);
b) neodchlpené surové ko�e alebo ko�ky kapitoly 41 [pozri poznámku 1c) ku kapitole 41];
c) rukavice, palèiaky a rukavice bez prstov skladajúce sa zároveò z ko�u�ín (tie� umelých) a z usne (polo�ka 4203);
d) výrobky kapitoly 64;
e) pokrývky hlavy alebo ich èasti kapitoly 65; alebo
f) výrobky kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby).

3. Do polo�ky 4303 patria ko�u�iny a èasti ko�u�ín doplnené pridaním iného materiálu, ako aj ko�u�iny a èasti ko�u-
�ín zo�ité do tvaru odevu, èasti alebo príslu�enstva odevu alebo iného tovaru.

4. Do polo�ky 4303 alebo 4304 patria odevy a odevné doplnky v�etkých druhov (okrem tých, ktoré sú z tejto kapitoly
vylúèené poznámkou 2) vybavené pod�ívkou z ko�u�ín alebo umelých ko�u�ín, ako odevy a odevné doplnky vyba-
vené na vonkaj�ej strane èas�ami z ko�u�ín alebo umelých ko�u�ín, ak tieto èasti svojím významom výslovne pre-
sahujú ozdobu.

5. Termín �umelé ko�u�iny� v celej nomenklatúre znamená napodobeniny ko�u�ín zhotovené nalepením alebo na�i-
tím vlny, srsti alebo iných vlákien na useò, tkaninu alebo iný materiál, ale nezahàòa napodobeniny získané tkaním
alebo pletením (spravidla polo�ka 5801 alebo 6001).
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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

4301 Surové ko�u�iny (vrátane hláv, chvostov, nô�ok a ostatných

kúskov alebo odrezkov, vhodných na pou�itie v ko�u�níctve),

iné ako surové ko�e a ko�ky polo�iek 4101, 4102 alebo 4103:

4301 10 00 - Z noriek, celé, tie� bez hláv, chvostov alebo nô�ok PCE bez cla bez cla

4301 30 00 - Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových,

karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat

indických, èínskych, mongolských alebo tibetských, celé,

tie� bez hláv, chvostov alebo nô�ok PCE bez cla bez cla

4301 60 00 - Z lí�ok, celé, tie� bez hláv, chvostov alebo nô�ok PCE bez cla bez cla

4301 70 - Z tuleòov, celé, tie� bez hláv, chvostov alebo nô�ok:

4301 70 10 - - Z mláïat tuleòov grónskych alebo tuleòov krú�kovaných PCE bez cla bez cla

4301 70 90 - - Ostatné PCE bez cla bez cla

4301 80 - Ostatné ko�u�iny, celé, tie� bez hláv, chvostov alebo nô�ok:

4301 80 30 - - Zo svi��ov PCE bez cla bez cla

4301 80 50 - - Z maèkovitých �eliem PCE bez cla bez cla

4301 80 80 - - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

4301 90 00 - Hlavy, chvosty, nô�ky a ostatné kúsky alebo odrezky, vhod-

né na pou�itie v ko�u�níctve ZZZ bez cla bez cla

4302 Vyèinené alebo upravené ko�u�iny (vrátane hláv, chvostov,

nô�ok a ostatných kúskov alebo odrezkov), tie� zo�ité (bez

pridania iných materiálov), iné ako patriace do polo�ky 4303:

- Celé ko�u�iny, tie� bez hláv, chvostov alebo nô�ok, nespo-

jené:

4302 11 00 - - Z noriek PCE 5,0 0,2 -100

4302 13 00 - - Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových,

karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat

indických, èínskych, mongolských alebo tibetských PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 - - Ostatné:

4302 19 10 - - - Z bobrov PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 20 - - - Z ondatier pi�mových PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 30 - - - Z lí�ok PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 35 - - - Z králikov alebo zajacov PCE 5,0 0,2 -100

- - - Z tuleòov:

4302 19 41 - - - - Z mláïat tuleòov grónskych alebo tuleòov krú�kovaných PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 49 - - - - Ostatné PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 50 - - - Z morských vydier alebo nutrií (coypu) PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 60 - - - Zo svi��ov PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 70 - - - Z maèkovitých �eliem PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 80 - - - Z oviec alebo jahniat PCE 5,0 0,2 -100

4302 19 95 - - - Ostatné ZZZ 5,0 0,2 -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

4302 20 00 - Hlavy, chvosty, nô�ky a ostatné kúsky alebo odrezky, ne-

spojené ZZZ 5,0 0,2 -100

4302 30 - Celé ko�u�iny a ich kúsky alebo odrezky, spojené:

4302 30 10 - - �Vypú��ané� ko�u�iny ZZZ 10,0 0,2 -100

- - Ostatné:

4302 30 21 - - - Z noriek PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 25 - - - Z králikov alebo zajacov PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 31 - - - Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových, karakul-

ských, perziánových a podobných jahnniat, jahniat indických,

èínskych, mongolských alebo tibetských PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 41 - - - Z ondatier pi�mových PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 45 - - - Z lí�ok PCE 10,0 0,2 -100

- - - Z tuleòov:

4302 30 51 - - - - Z mláïat tuleòov grónskych alebo tuleòov krú�kovaných PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 55 - - - - Ostatné PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 61 - - - Z morských vydier alebo nutrií (coypu) PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 71 - - - Z maèkovitých �eliem PCE 10,0 0,2 -100

4302 30 95 - - - Ostatné ZZZ 10,0 0,2 -100

4303 Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z ko�u�ín:

4303 10 - Odevy a odevné doplnky:

4303 10 10 - - Z mláïat tuleòov grónskych alebo tuleòov krú�kovaných ZZZ 28,0 5,1 -50

4303 10 90 - - Ostatné ZZZ 28,0 5,1 -50

4303 90 00 - Ostatné ZZZ 30,0 5,3 -50

4304 00 00 Umelé ko�u�iny a výrobky z umelých ko�u�ín ZZZ 38,0 5,8 -50
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IX. TRIEDA

DREVO A DREVENÉ VÝROBKY; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU;
VÝROBKY ZO SLAMY, Z ESPARTA A OSTATNÉHO PLETACIEHO MATERIÁLU;

KO�IKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA
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44. kapitola

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatrí:
a) drevo v hoblinách, trieskach, rozdrvené, rozomleté alebo prá�kovité, ktoré sa pou�íva hlavne na výrobu kozme-

tického a lekárnického tovaru alebo prostriedkov na hubenie hmyzu, cudzopasníkov a na podobné úèely (polo-
�ka 1211);

b) bambus alebo iné materiály drevitej povahy pou�ívané hlavne v ko�ikárstve alebo na pletenie, nespracované,
tie� �tiepané, rezané pozdå�ne alebo na stanovenú då�ku (polo�ka 1401);

c) drevo v hoblinách, trieskach, rozomleté alebo prá�kovité, ktoré sa pou�íva hlavne vo farbiarstve alebo garbiar-
stve (polo�ka 1404);

d) aktívne uhlie (polo�ka 3802);
e) predmety polo�ky 4202;
f) tovar kapitoly 46;
g) obuv alebo jej èasti kapitoly 64;
h) tovar kapitoly 66 (napríklad dá�dniky, palice a ich èasti);
ij) tovar polo�ky 6808;
k) bi�utéria polo�ky 7117;
l) tovar tiedy XVI alebo XVII (napríklad èasti strojov, puzdrá, kryty, skrinky na stroje a prístroje a kolársky tovar);

m) tovar triedy XVIII (napríklad kryty a skrine na hodiny, hudobné nástroje a súèasti);
n) èasti zbraní (polo�ka 9305);
o) predmety kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá, montované stavby);
p) predmety kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby);
q) predmety kapitoly 96 (napríklad fajky, súèasti fajok, gombíky a ceruzky) okrem drevených násad, dr�adiel, rá-

mov na tovar polo�ky 9603; alebo
r) predmety kapitoly 97 (napríklad umelecké práce).

2. Na úèely tejto kapitoly termín �zhutnené drevo� znamená plné drevo alebo drevo spojované z dýh, ktoré bolo che-
micky alebo mechanicky spracované (pri spojovanom dreve musí by� spracovanie dôkladnej�ie na zaistenie sú-
dr�nosti) tak, aby bola zvý�ená jeho hustota alebo tvrdos�, ako aj väè�ia odolnos� voèi mechanickým, chemickým
alebo elektrickým vplyvom.

3. Do polo�iek 4414 a� 4421 sa zatrieïujú predmety z drevotrieskových dosiek, drevovláknitých dosiek, laminova-
ných dosiek alebo z takzvaného �zhutneného dreva� rovnako, ako im zodpovedajúce výrobky z dreva.

4. Predmety polo�iek 4410, 4411 alebo 4412 mô�u by� opracované tak, aby získali profily prípustné pri dreve polo�ky
4409, aby boli ohýbané, zvlnené, dierované, vyrezané alebo v iných tvaroch ako �tvorcových alebo obdå�nikových,
alebo boli podrobené akémuko¾vek inému opracovaniu, ak tým nezískajú povahu predmetov iných polo�iek.

5. Polo�ka 4417 sa nevz�ahuje na nástroje, ktorých èepe¾, ostrie, pracovná plocha alebo akáko¾vek iná pracovná èas�
je vytvorená z akéhoko¾vek materiálu uvedeného v poznámke 1 ku kapitole 82.

6. Okrem uvedenej poznámky 1, a ak v texte nie je stanovené inak, sa termín �drevo� vz�ahuje takisto na bambus
a iné materiály drevitej povahy.

Poznámka k podpolo�kám

Na úèely podpolo�iek 4403 41 a� 4403 49, 4407 24 a� 4407 29, 4408 31 a� 4408 39 a 4412 13 a� 4412 99 výraz �tro-
pické drevo� znamená niektorý z nasledujúcich druhov dreva:

abura, acajou d`Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balza, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, tmavoèervené meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, gerronggang,
ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, svet-
loèervené meranti, limba, louro, macaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti
bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol,
ozibo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, pallissandre de Rio, palissandre de Rose,
pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari,
teak, tiama, tola, virola, biele lauan, biele meranti, biele seraya, �lté meranti.
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Doplnkové poznámky

1. Na úèely polo�ky 4405 termín �drevitá múèka� znamená prá�ok z dreva, ktorého najviac 8 % hmotnosti prejde si-
tom s apretúrou 0,63 mm.

2. Na úèely podpolo�iek 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 a 4420 90 91 termín �tropické
drevo� znamená nasledujúce druhy tropického dreva: okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d´Afrique, makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, tmavoèervené meranti, svetloèervené meranti, meranti ba-
kau, biele lauan, biele meranti, biele seraiya, �lté meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
jelutong, kempas, virola, mahogany, ibal, imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de
Rose.
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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

4401 Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach

alebo podobných formách; �tiepky alebo triesky z dreva;

piliny, zvy�ky a odpad z dreva, tie� aglomerované v tvare klá-

tov, brikiet, peliet alebo v podobných formách:

4401 10 00 - Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach

alebo podobných formách ZZZ bez cla bez cla

- �tiepky alebo triesky z dreva:

4401 21 00 - - Ihliènatého ZZZ 5,0 1,5 -100

4401 22 00 - - Neihliènatého ZZZ 5,0 1,5 -100

4401 30 - Piliny, zvy�ky a odpad z dreva, tie� aglomerované v tvare

klátov, brikiet, peliet a v podobných formách:

4401 30 10 - - Piliny ZZZ bez cla bez cla

4401 30 90 - - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

4402 00 00 Drevné uhlie (vrátane uhlia zo �krupín alebo orechov), tie�

aglomerované ZZZ 8,0 bez cla

4403 Surové drevo, tie� odkôrnené alebo zbavené drevnej beli,

alebo nahrubo opracované do �tvorcových tvarov:

4403 10 00 - Natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom

alebo inými ochrannými prostriedkami MTQ bez cla bez cla

4403 20 - Ostatné, ihliènaté:

- - Smrekové drevo druhu �Picea abies Karst.� alebo drevo z jedle

striebornej (Abies alba Mill.):

4403 20 11 - - - Píliarska gu¾atina MTQ bez cla bez cla

4403 20 19 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

- - Borovicové drevo druhu �Pinus sylvestris L.�:

4403 20 31 - - - Píliarska gu¾atina MTQ bez cla bez cla

4403 20 39 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

- - Ostatné:

4403 20 91 - - - Píliarska gu¾atina MTQ bez cla bez cla

4403 20 99 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

- Ostatné, z druhov tropického dreva �pecifikovaných v poz-

námke 1 k podpolo�kám tejto kapitoly:

4403 41 00 - - Tmavoèervené meranti, svetloèervené meranti a meranti

bakau MTQ bez cla bez cla

4403 49 - - Ostatné:

4403 49 10 - - - Sapeli, akajou d'Afrique a iroko MTQ bez cla bez cla

4403 49 20 - - - Oukomé MTQ bez cla bez cla

4403 49 40 - - - Sipo MTQ bez cla 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

4403 49 95 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

- Ostatné:

4403 91 - - Z duba (Quercus spp.):

4403 91 10 - - - Píliarska gu¾atina MTQ bez cla bez cla

4403 91 90 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

4403 92 - - Z buka (Fagus spp.):

4403 92 10 - - - Píliarska gu¾atina MTQ bez cla bez cla

4403 92 90 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

4403 99 - - Ostatné:

4403 99 10 - - - Z topo¾a MTQ bez cla bez cla

4403 99 30 - - - Z eukalyptu MTQ bez cla bez cla

- - - Z brezy: MTQ bez cla bez cla

4403 99 51 - - - - Píliarska gu¾atina MTQ bez cla bez cla

4403 99 59 - - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

4403 99 95 - - - Ostatné MTQ bez cla bez cla

4404 Drevo na obruèe; �tiepané tyèe; drevené koly a kolíky, za�pi-

catené, nerozrezané po då�ke; drevené tyèe hrubo opracova-

né, ale nesústru�ené, neohýbané ani inak neopracované,

vhodné na výrobu palíc, dá�dnikov, násady nástrojov alebo

podobných výrobkov; drevené lubky, do�tièky, pásky a po-

dobné výrobky:

4404 10 00 - Ihliènaté ZZZ 5,0 1,2 -100

4404 20 00 - Neihliènaté ZZZ 5,0 1,2 -100

4405 00 00 Drevitá vlna; drevná múèka ZZZ 29,0 2,3 -100

4406 �eleznièné alebo elektrièkové podvaly z dreva:

4406 10 00 - Neimpregnované MTQ bez cla bez cla

4406 90 00 - Ostatné MTQ bez cla bez cla

4407 Drevo rezané alebo �tiepané pozdå�ne, prieène alebo lúpané,

tie� hob¾ované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané,

v hrúbke presahujúcej 6 mm:

4407 10 - Ihliènaté:

4407 10 15 - - Brúsené pieskom; spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo

brúsené pieskom MTQ 3,8 2,9 -100

- - Ostatné:
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- - - Hob¾ované:

4407 10 31 - - - - Smrekové druhu �Picea abies Karst.� alebo zo striebornej

jedle (Abies alba Mill.) MTQ 3,8 2,9 -100

4407 10 33 - - - - Borovicové druhu �Pinus sylvestris L.� MTQ 3,8 2,9 -100

4407 10 38 - - - - Ostatné MTQ 3,8 2,9 -100

- - - Ostatné:

4407 10 91 - - - - Smrekové druhu �Picea abies Karst.� alebo zo striebornej

jedle (Abies alba Mill.) MTQ 3,8 2,9 -100

4407 10 93 - - - - Borovicové druhu �Pinus sylvestris L.� MTQ 3,8 2,9 -100

4407 10 98 - - - - Ostatné MTQ 3,8 2,9 -100

- Z druhov tropického dreva �pecifikovaných v poznámke 1

k podpolo�kám tejto kapitoly:

4407 24 - - Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia a balza:

4407 24 15 - - - Brúsené pieskom; spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo

brúsené pieskom ZZZ 14,0 bez cla

- - - Ostatné:

4407 24 30 - - - - Hob¾ované MTQ 14,0 bez cla

4407 24 90 - - - - Ostatné MTQ 14,0 bez cla

4407 25 - - Tmavoèervené meranti, svetloèervené meranti a meranti

bakau:

4407 25 10 - - - Spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo brúsené pieskom ZZZ 14,0 bez cla

- - - Ostatné:

4407 25 30 - - - - Hob¾ované MTQ 14,0 bez cla

4407 25 50 - - - - Brúsené pieskom ZZZ 14,0 bez cla

4407 25 90 - - - - Ostatné MTQ 14,0 bez cla

4407 26 - - Biele lauan, biele meranti, biele seraya, �lté meranti a alan:

4407 26 10 - - - Spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo brúsené pieskom ZZZ 14,0 bez cla

- - - Ostatné:

4407 26 30 - - - - Hob¾ované MTQ 14,0 bez cla

4407 26 50 - - - - Brúsené pieskom ZZZ 14,0 bez cla

4407 26 90 - - - - Ostatné MTQ 14,0 bez cla

4407 29 - - Ostatné:

4407 29 05 - - - Spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo brúsené ZZZ 14,0 bez cla

- - - Ostatné:

- - - - Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kem-

pas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, makore, acajou dAfrique,

iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobé, palissan-

dre de Rio, palissandre de Para a palissandre de Rose:

- - - - - Hob¾ované:

4407 29 20 - - - - - - Palissandre de Rio, palissandre de Para a palissandre de

Rose MTQ 13,0 2,5 -100

4407 29 30 - - - - - - Ostatné MTQ 14,0 bez cla

4407 29 50 - - - - - Brúsené pieskom ZZZ 14,0 bez cla

- - - - - Ostatné:

4407 29 61 - - - - - - Azobé MTQ 14,0 bez cla
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4407 29 69 - - - - - - Ostatné MTQ 14,0 bez cla

- - - - Ostatné:

4407 29 83 - - - - - Hob¾ované MTQ 13,0 2,5 -100

4407 29 85 - - - - - Brúsené pieskom ZZZ 13,0 2,5 -100

4407 29 95 - - - - - Ostatné MTQ 13,0 2,5 -100

- Ostatné:

4407 91 - - Z duba (Quercus spp.):

4407 91 15 - - - Brúsené pieskom; spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo

brúsené pieskom ZZZ 14,0 3,1 -50

- - - Ostatné:

- - - - Hob¾ované:

4407 91 31 - - - - - Parketové hranoly, laty a vlysy alebo drevené hranoly na

podlahy, nezostavené MTK 14,0 3,1 -50

4407 91 39 - - - - - Ostatné MTQ 14,0 3,1 -50

4407 91 90 - - - - Ostatné MTQ 14,0 3,1 -50

4407 92 00 - - Z buka (Fagus spp.) MTQ 14,0 3,1 -50

4407 99 - - Ostatné:

4407 99 10 - - - Spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo brúsené pieskom ZZZ 13,0 2,5 -100

- - - Ostatné:

4407 99 30 - - - - Hob¾ované MTQ 13,0 2,5 -100

4407 99 50 - - - - Brúsené pieskom ZZZ 13,0 2,5 -100

- - - - Ostatné:

4407 99 91 - - - - - Z topo¾a MTQ 13,0 2,5 -100

4407 99 96 - - - - - Z  tropického dreva MTQ 13,0 2,5 -100

4407 99 97 - - - - - Ostatné MTQ 13,0 2,5 -100

4408 Listy dýhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev

dreva), na preglejky alebo na ostatné podobné vrstvené drevo

a ostatné drevo, rozrezané pozdå�ne, prieène alebo lúpané, tie�

hob¾ované, brúsené pieskom, pozdå�ne spájané alebo spájané

na koncoch, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm:

4408 10 - Ihliènaté:

4408 10 15 - - Hob¾ované; brúsené pieskom; spojované na koncoch, tie� hob¾o-

vané alebo brúsené pieskom ZZZ 8,0 1,8 -100

- - Ostatné:

4408 10 91 - - - Ceruzkárske do�tièky ZZZ 8,0 1,8 -100

- - - Ostatné:

4408 10 93 - - - - V hrúbke nepresahujúcej 1 mm MTQ 8,0 1,8 -100

4408 10 99 - - - - V hrúbke presahujúcej 1 mm MTQ 8,0 1,8 -100

- Z druhov tropického dreva �pecifikovaných v poznámke

1 k podpolo�kám tejto kapitoly:

4408 31 - - Tmavoèervené meranti, svetloèervené meranti a meranti

bakau:
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4408 31 11 - - - Spojované na koncoch, tie� hob¾ované alebo brúsené pieskom ZZZ 8,0 1,6 -100

- - - Ostatné:

4408 31 21 - - - - Hob¾ované MTQ 8,0 1,6 -100

4408 31 25 - - - - Brúsené pieskom ZZZ 8,0 1,6 -100

4408 31 30 - - - - Ostatné MTQ 8,0 1,6 -100

4408 39 - - Ostatné:

- - - Biele lauan, sipo, limba, okoumé, obéché, acajou d'Afrique, sa-

pelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio,

palissandre de Para a palissandre de Rose:

4408 39 15 - - - - Brúsené pieskom; spojované na koncoch, tie� hob¾ované

alebo brúsené pieskom ZZZ 13,0 2,9 -100

- - - - Ostatné:

4408 39 21 - - - - - Hob¾ované MTQ 28,0 2,7 -100

- - - - - Ostatné:

4408 39 31 - - - - - - V hrúbke nepresahujúcej 1 mm MTQ 28,0 2,7 -100

4408 39 35 - - - - - - V hrúbke presahujúcej 1 mm MTQ 28,0 2,7 -100

- - - Ostatné:

4408 39 55 - - - - Hob¾ované; brúsené pieskom; spojované na koncoch,

tie� hob¾ované alebo brúsené pieskom ZZZ 8,0 1,6 -100

- - - - Ostatné:

4408 39 70 - - - - - Ceruzkárske do�tièky ZZZ 8,0 1,6 -100

- - - - - Ostatné:

4408 39 85 - - - - - - V hrúbke nepresahujúcej 1 mm MTQ 8,0 1,6 -100

4408 39 95 - - - - - - V hrúbke presahujúcej 1 mm MTQ 8,0 1,6 -100

4408 90 - Ostatné:

4408 90 15 - - Hob¾ované; brúsené pieskom; spojované na koncoch, tie� hob-

¾ované alebo brúsené pieskom ZZZ 8,0 1,6 -100

- - Ostatné:

4408 90 35 - - - Ceruzkárske do�tièky ZZZ 8,0 1,6 -100

- - - Ostatné:

4408 90 85 - - - - V hrúbke nepresahujúcej 1 mm MTQ 8,0 1,6 -100

4408 90 95 - - - - V hrúbke presahujúcej 1 mm MTQ 8,0 1,6 -100

4409 Drevo (vrátane nezostavených do�tièiek a vlysov na parketo-

vé podlahy), profilované (drá�kované, �liabkované, s perami,

skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a pod.) na hra-

nách, koncoch alebo plochách, tie� hob¾ované, brúsené pies-

kom alebo na koncoch spájané:

4409 10 - Ihliènaté:

4409 10 11 - - Tvarované na rámy obrazov, fotografií, zrkadiel alebo podob-

ných predmetov MTR 30,0 4,5 -50

4409 10 18 - - Ostatné ZZZ 30,0 4,5 -50

4409 20 - Neihliènaté:
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4409 20 11 - - Tvarované na rámy obrazov, fotografií, zrkadiel alebo podob-

ných predmetov MTR 30,0 5,8 -50

- - Ostatné:

4409 20 91 - - - Parketové hranoly, laty a vlysy alebo drevené hranoly na pod-

lahy, nezostavené MTK 30,0 5,8 -50

4409 20 98 - - - Ostatné ZZZ 30,0 5,8 -50

4410 Drevotrieskové dosky a podobné dosky (napr. dosky s oriento-

vanými vláknami a trieskové dosky) z dreva alebo ostatných

drevitých materiálov, tie� aglomerované �ivicami alebo inými

organickými látkami:

- Dosky s orientovanými vláknami a trieskové dosky, z dreva:

4410 21 00 - - Neopracované alebo inak neopracované ako brúsené pies-

kom MTQ 30,0 7,0

4410 29 00 - - Ostatné MTQ 30,0 7,0

- Ostatné, z dreva:

4410 31 00 - - Neopracované alebo inak neopracované ako brúsené MTQ 30,0 7,0

pieskom MTQ 30,0 7,0

4410 32 00 - - Povrchovo upravené papierom impregnovaným melamíno-

vou �ivicou MTQ 30,0 7,0

4410 33 00 - - Povrchovo upravené dekoratívnymi laminátmi z plastov

4410 39 00 - - Ostatné MTQ 30,0 7,0

4410 90 00 - Ostatné MTQ 23,0 7,0

4411 Drevovláknité dosky alebo podobné dosky z ostatných drevitých

materiálov, tie� spájané �ivicami alebo inými organickými

látkami:

- Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3:

4411 11 - - Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté:

4411 11 10 - - - Drevovláknité dosky strednej hustoty MTK 43,0 6,4

4411 11 90 - - - Ostatné MTK 43,0 6,4

4411 19 - - Ostatné:

4411 19 10 - - - Drevovláknité dosky strednej hustoty MTK 43,0 7,0

4411 19 90 - - - Ostatné MTK 43,0 7,0

- Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3,

ale nepresahujúcou 0,8 g/cm3:

4411 21 - - Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté:

4411 21 10 - - - Drevovláknité dosky strednej hustoty MTK 43,0 6,4 -50 P5

4411 21 90 - - - Ostatné MTK 43,0 6,4 -50 P5

4411 29 - - Ostatné:

4411 29 10 - - - Drevovláknité dosky strednej hustoty MTK 43,0 6,4 -50 P5
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4411 29 90 - - - Ostatné MTK 43,0 6,4 -50 P5

- Drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou

0,35 g/cm3, ale nepresahujúcou 0,5 g/cm3:

4411 31 - - Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté:

4411 31 10 - - - Drevovláknité dosky strednej hustoty MTK 43,0 6,4

4411 31 90 - - - Ostatné MTK 43,0 6,4

4411 39 - - Ostatné:

4411 39 10 - - - Drevovláknité dosky strednej hustoty MTK 43,0 6,4

4411 39 90 - - - Ostatné MTK 43,0 6,4

- Ostatné:

4411 91 00 - - Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté MTK 43,0 6,4

4411 99 00 - - Ostatné MTK 43,0 7,0

4412 Preglejky, dýhované dosky a podobné laminované dosky:

- Preglejky z jednotlivých drevených listov, s ka�dou vrstvou

nepresahujúcou 6 mm hrúbky:

4412 13 - - Aspoò s jednou vonkaj�ou vrstvou z tropického dreva

�pecifikovaného v poznámke 1 k podpolo�kám tejto kapi-

toly:

4412 13 10 - - - Z dreva tmavoèervené meranti, svetloèervené meranti, biele la-

uan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, vi-

rola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissan-

dre de Para a palissandre de Rose MTQ 28,0 2,7 -100

4412 13 90 - - - Ostatné MTQ 28,0 4,8 -100

4412 14 00 - - Ostatné, aspoò s jednou vonkaj�ou vrstvou z iného ako

ihliènatého dreva MTQ 28,0 4,8 -50

4412 19 00 - - Ostatné MTQ 28,0 7,0 -50

- Ostatné, aspoò s jednou vonkaj�ou vrstvou z iného ako

ihliènatého dreva:

4412 22 - - Aspoò s jednou vrstvou z tropického dreva �pecifikované-

ho v poznámke 1 k podpolo�kám tejto kapitoly:

4412 22 10 - - - Obsahujúce aspoò jednu drevotrieskovú dosku MTQ 28,0 4,8 -50

- - - Ostatné:

4412 22 91 - - - - Latovky, vrstvené dosky a spárovky MTQ 25,0 4,3 -50

4412 22 99 - - - - Ostatné MTQ 25,0 4,3 -50

4412 23 00 - - Ostatné, obsahujúce aspoò jednu drevotrieskovú dosku MTQ 28,0 4,8 -50

4412 29 - - Ostatné:

4412 29 20 - - - Latovky, vrstvené dosky a spárovky MTQ 25,0 4,3 -50

4412 29 80 - - - Ostatné MTQ 25,0 4,3 -50

- Ostatné:

4412 92 - - Aspoò s jednou vrstvou z tropického dreva �pecifikované-

ho v poznámke 1 k podpolo�kám tejto kapitoly:

4412 92 10 - - - Obsahujúce aspoò jednu drevotrieskovú dosku MTQ 28,0 4,8 -50
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- - - Ostatné:

4412 92 91 - - - - Latovky, vrstvené dosky a spárovky MTQ 25,0 4,3 -50

4412 92 99 - - - - Ostatné MTQ 25,0 4,3 -50

4412 93 00 - - Ostatné, obsahujúce aspoò jednu drevotrieskovú dosku MTQ 28,0 4,8 -50

4412 99 - - Ostatné:

4412 99 20 - - - Latovky, vrstvené dosky a spárovky MTQ 25,0 4,3 -50

4412 99 80 - - - Ostatné MTQ 25,0 4,3 -50

4413 00 00 Tzv. �zhutnené� drevo, v tvare klátov, dosiek, do�tièiek alebo

profilov MTQ 34,0 5,5 -50

4414 00 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné

predmety:

4414 00 10 - Z tropického dreva, �pecifikovaného v doplnkovej poznámke 2 k

tejto kapitole ZZZ 12,0 5,1 -50

4414 00 90 - Z ostatného dreva ZZZ 12,0 5,1 -50

4415 Debny, debnièky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva; káblové

bubny z dreva; jednoduché palety, skriòové palety a ostatné

nakladacie plo�iny, z dreva; nástavné rámy paliet z dreva:

4415 10 - Debny, debnièky, klietky, bubny a podobné obaly; káblové

bubny:

4415 10 10 - - Debny, debnièky, klietky, bubny a podobné obaly ZZZ 22,5 4,5 -50

4415 10 90 - - Káblové bubny ZZZ 22,5 4,5 -50

4415 20 - Jednoduché palety, skriòové palety a ostatné nakladacie

plo�iny; nástavné rámy paliet:

4415 20 20 - - Ploché palety; nástavné rámy paliet PCE 22,5 4,5 -50

4415 20 90 - - Ostatné ZZZ 22,5 4,5 -50

4416 00 00 Sudy, kade, �kopky, korytá a ostatné debnárske výrobky

a ich èasti, z dreva, vrátane dúh (èasti steny suda) ZZZ 13,5 2,9

4417 00 00 Drevené nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástro-

jom, násady na zmetáky, kefy a �tetce, z dreva; drevené formy,

kopytá a napínaèe obuvi ZZZ 22,0 4,6 -50
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4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, vrátane

pórovitých (vo�tinových) dosiek, zostavených parketových

dosiek a �ind¾ov:

4418 10 - Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne:

4418 10 10 - - Z tropického dreva, �pecifikovaného v doplnkovej poznámke 2k

tejto kapitole PCE 20,0 9,6

4418 10 50 - - Z dreva ihliènanov PCE 20,0 9,6

4418 10 90 - - Ostatné PCE 20,0 9,6

4418 20 - Dvere a ich rámy, zárubne a prahy:

4418 20 10 - - Z tropického dreva, �pecifikovaného v doplnkovej poznámke 2k

tejto kapitole PCE 20,0 9,6

4418 20 50 - - Z dreva ihliènanov PCE 20,0 9,6

4418 20 80 - - Z ostatného dreva PCE 20,0 9,6

4418 30 - Parketové dosky:

4418 30 10 - - Pre mozaikové podlahy MTK 7,0 4,4

- - Ostatné:

4418 30 91 - - - Zlo�ené z dvoch alebo viacerých vrstiev dreva MTK 7,0 4,4

4418 30 99 - - - Ostatné MTK 7,0 4,4

4418 40 00 - Debnenie na betónovanie ZZZ 20,0 4,3

4418 50 00 - �indle ZZZ 5,0 1,2 -50

4418 90 - Ostatné:

4418 90 10 - - Drevo povrstvené glejom ZZZ 20,0 9,6

4418 90 90 - - Ostatné ZZZ 20,0 9,6

4419 00 Stolový a kuchynský tovar z dreva:

4419 00 10 - Z tropického dreva, �pecifikovaného v doplnkovej poznámke 2k

tejto kapitole ZZZ 22,0 4,6 -50

4419 00 90 - Z ostatného dreva ZZZ 22,0 4,6 -50

4420 Intarzované a inkrustované dosky z dreva; skrinky, puzdrá a

kazety na �perky alebo príbory, a podobné výrobky, z dreva;

figúrky a ostatné ozdobné predmety, z dreva; nábytok z dre-

va, ktorý nepatrí do kapitoly 94:

4420 10 - Figúrky a ostatné ozdobné predmety, z dreva:

4420 10 11 - - Z tropického dreva, �pecifikovaného v doplnkovej poznámke 2k

tejto kapitole ZZZ 42,0 6,1 -50

4420 10 19 - - Z ostatného dreva ZZZ 42,0 6,1 -50

4420 90 - Ostatné:

4420 90 10 - - Intarzované a inkrustované drevo MTQ 24,0 4,8 -50

- - Ostatné:
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4420 90 91 - - - Z tropického dreva, �pecifikovaného v doplnkovej poznámke 2k

tejto kapitole ZZZ 24,0 4,8 -50

4420 90 99 - - - Ostatné ZZZ 24,0 4,8 -50

4421 Ostatné výrobky z dreva:

4421 10 00 - Ramienka na �aty PCE 25,0 4,8 -50

4421 90 - Ostatné:

4421 90 91 - - Z drevovláknitých dosiek ZZZ 22,0 4,7 -50

4421 90 98 - - Ostatné ZZZ 22,0 4,7 -50

Strana 4656 Zbierka zákonov è. 573/2003 Èiastka 233



45. kapitola

Korok a výrobky z korku

Poznámka

Do tejto kapitoly nepatria:
a) obuv, èasti a súèasti obuvi kapitoly 64;
b) pokrývky hlavy, èasti a súèasti pokrývok hlavy kapitoly 65; alebo
c) výrobky kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby).
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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

4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový

odpad; rozdrvený, granulovaný alebo mletý korok:

4501 10 00 - Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený ZZZ bez cla bez cla

4501 90 00 - Ostatný ZZZ 5,0 bez cla -100

4502 00 00 Prírodný korok, odkôrnený alebo nahrubo otesaný, alebo v

pravouhlých (vrátane �tvorcových) blokoch, doskách, listoch

alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami urèených

na uzávery alebo zátky) ZZZ 5,0 0,8 -100

4503 Výrobky z prírodného korku:

4503 10 - Uzávery a zátky:

4503 10 10 - - Valcovité ZZZ 5,0 1,4 -100

4503 10 90 - - Ostatné ZZZ 5,0 1,4 -100

4503 90 00 - Ostatné ZZZ 10,0 4,3 -50

4504 Aglomerovaný korok (tie� so spojivom) a výrobky z aglomero-

vaného korku:

4504 10 - Kocky, tehly, dosky, listy a pásy; dla�dice v�etkých tvarov;

plné valce, vrátane kotúèov:

- - Uzávery a zátky:

4504 10 11 - - - Na �umivé vína, vrátane tých s kotúèom z prírodného korku ZZZ 7,0 1,8 -100

4504 10 19 - - - Ostatné ZZZ 7,0 1,8 -100

- - Ostatné:

4504 10 91 - - - So spojivom ZZZ 7,0 1,8 -100

4504 10 99 - - - Ostatné ZZZ 7,0 1,8 -100

4504 90 - Ostatné:

4504 90 10 - - Tesnenie, tesniace podlo�ky a ostatné upchávky, pre civilné lie-

tadlá ZZZ 13,0 3,0 -100

- - Ostatné:

4504 90 91 - - - Uzávery a zátky ZZZ 13,0 3,0 -100

4504 90 99 - - - Ostatné ZZZ 13,0 3,0 -100
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46. kapitola

Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu;
ko�ikársky tovar a práce z prútia

Poznámky

1. Na úèely tejto kapitoly termín �pletací materiál� znamená materiál v takom stave alebo tvare, �e ho mo�no plies�,
prepleta� alebo podobne spracova�. Rozumie sa ním najmä slama, vàbové prútie, bambus, tàstie, trstina, drevené
luby, prú�ky z ostatných prírodných rastlinných materiálov (napríklad z kôry, úzkeho lístia a rafie alebo ostatné
prú�ky zo �irokých listov), nespradené textilné vlákna, monofily a prú�ky a podobné tvary z plastov a papierové
prú�ky, nie v�ak prú�ky z usne alebo kompozitnej usne, plsti alebo netkanej textílie, ¾udské vlasy a konská srs�,
predpriadze alebo priadze z textilných materiálov, monofily a prú�ky a podobné tvary kapitoly 54.

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) oblo�enia stien polo�ky 4814;
b) motúzy, povrazy alebo laná, tie� splietané (polo�ka 5607);
c) obuv alebo pokrývky hlavy alebo ich èasti a súèasti kapitoly 64 alebo 65;
d) vozidlá alebo korby z ko�ikárskeho pletiva (kapitola 87); alebo
e) výrobky kapitoly 94 (napríklad nábytok, svietidlá).

3. Na úèely polo�ky 4601 termín �pletací materiál, pletence a podobné výrobky z pletacieho materiálu viazané spolu
rovnobe�ne� znamená pletací materiál, pletence a podobné výrobky z pletacieho materiálu polo�ené ved¾a seba
a viazané spolu vo forme listov, prièom spojovacím materiálom mô�e by� aj textilná priadza.
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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

4601 Pletence a podobné výrobky z pletacieho materiálu, tie� spá-

jané do prú�kov; pletací materiál, pletence a výrobky z pleta-

cieho materiálu navzájom zväzované v rovnobe�ných prame-

òoch alebo navzájom pretkané, vo forme listov, tie� v koneè-

nej úprave (napr. roho�e, slamené roho�ky, ko�iny):

4601 20 - Roho�e, slamené roho�ky a ko�iny z rastlinného materiálu:

4601 20 10 - - Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov ZZZ 18,0 3,9 -50

4601 20 90 - - Ostatné ZZZ 18,0 3,9 -50

- Ostatné:

4601 91 - - Z rastlinného materiálu:

4601 91 05 - - - Pletence alebo podobné výrobky z pletacích materiálov, tie� spá-

jané do prú�kov ZZZ 5,0 1,6 -50

- - - Ostatné:

4601 91 10 - - - - Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov ZZZ 19,0 4,0 -50

4601 91 90 - - - - Ostatné ZZZ 19,0 4,0 -50

4601 99 - - Ostatné:

4601 99 05 - - - Pletence alebo podobné výrobky z pletacích materiálov, tie� spá-

jané do prú�kov ZZZ 5,0 1,6 -50

- - - Ostatné:

4601 99 10 - - - - Z pletencov alebo podobných výrobkov z pletacích materiálov ZZZ 20,0 4,3 -50

4601 99 90 - - - - Ostatné ZZZ 20,0 4,3 -50

4602 Ko�ikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobe-

né priamo do tvaru z pletacieho materiálu alebo zhotovené z

výrobkov polo�ky 4601; výrobky z lufy:

4602 10 - Z rastlinného materiálu:

4602 10 10 - - Slamené obaly na f¾a�e ZZZ 19,0 4,3 -50

- - Ostatné:

4602 10 91 - - - Ko�ikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené

priamo do tvaru z pletacieho materiálu ZZZ 19,0 4,3 -50

4602 10 99 - - - Ostatné ZZZ 19,0 4,3 -50

4602 90 00 - Ostatné ZZZ 18,0 4,0 -50
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X. TRIEDA

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

PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH
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47. kapitola

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov;
zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

Poznámka

Na úèely polo�ky 4702 termín �chemická drevná bunièina na chemické spracovanie� znamená chemickú drevnú bu-
nièinu obsahujúcu pri nátronovej alebo sulfátovej bunièine najmenej 92 % a pri sulfitovej bunièine najmenej 88 %
hmotnosti podielu nerozpustného poèas jednej hodiny v 18 % roztoku hydroxidu sodného (NaOH) pri 20 °C, prièom
obsah popola sulfitovej bunièiny nepresiahne 0,15 % hmotnosti.
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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

4701 00 Drevovina:

4701 00 10 - Termomechanická drevovina KSD bez cla bez cla

4701 00 90 - Ostatná KSD bez cla bez cla

4702 00 00 Chemická drevná bunièina, na chemické spracovanie KSD bez cla bez cla

4703 Chemická drevná bunièina, nátronová alebo sulfátová, iná

ako na chemické spracovanie:

- Nebielená:

4703 11 00 - - Ihliènanová KSD bez cla bez cla

4703 19 00 - - Neihliènanová KSD bez cla bez cla

- Polobielená alebo bielená:

4703 21 00 - - Ihliènanová KSD bez cla bez cla

4703 29 00 - - Neihliènanová KSD bez cla bez cla

4704 Chemická drevná bunièina, sulfitová, iná ako na chemické

spracovanie:

- Nebielená:

4704 11 00 - - Ihliènanová KSD bez cla bez cla

4704 19 00 - - Neihliènanová KSD bez cla bez cla

- Polobielená alebo bielená:

4704 21 00 - - Ihliènanová KSD bez cla bez cla

4704 29 00 - - Neihliènanová KSD bez cla bez cla

4705 00 00 Drevná bunièina získaná kombináciou mechanického a che-

mického zbunièinovacieho procesu KSD bez cla bez cla

4706 Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výme-

tu) papiera alebo lepenky, alebo z iných vláknitých celulózo-

vých materiálov:

4706 10 00 - Bunièina z bavlneného lintersu ZZZ bez cla bez cla

4706 20 00 - Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výme-

tu) papiera alebo lepenky KSD bez cla bez cla

- Ostatná:

4706 91 00 - - Získaná mechanicky KSD bez cla bez cla

4706 92 00 - - Chemická KSD bez cla 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

4706 93 00 - - Polochemická KSD bez cla bez cla

4707 Zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka:

4707 10 00 - Nebielený sulfátový (kraft) papier alebo lepenka alebo vlnitý

papier alebo lepenka ZZZ 20,0 20,0

4707 20 00 - Ostatný papier alebo lepenka vyrobené hlavne z bielenej

chemickej bunièiny, nefarbené v hmote ZZZ 20,0 20,0

4707 30 - Papier alebo lepenka vyrobené hlavne z drevoviny (napr.

noviny, èasopisy a podobné tlaèoviny):

4707 30 10 - - Staré a nepredané noviny a èasopisy, telefónne zoznamy, bro-

�úry a tlaèený reklamný materiál ZZZ 20,0 20,0 P5

4707 30 90 - - Ostatné ZZZ 20,0 20,0 P5

4707 90 - Ostatný, vrátane netriedeného odpadu a výmetu:

4707 90 10 - - Netriedený ZZZ 20,0 20,0 P5

4707 90 90 - - Triedený ZZZ 20,0 20,0 P5
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48. kapitola

Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky

Poznámky

1. Na úèely tejto kapitoly, okrem toho, ak z kontextu vyplýva iné, termín �papier� zahàòa aj lepenku (bez oh¾adu na
hrúbku alebo hmotnos� na m2).

2. Do tejto kapitoly nepatria:
a) predmety kapitoly 30;
b) razbové fólie polo�ky 3212;
c) papiere parfumované alebo papiere napustené alebo natreté kozmetickými prípravkami (kapitola 33);
d) papierová alebo bunièitá vata napustená (impregnovaná), natretá alebo potiahnutá mydlom alebo detergentom

(polo�ka 3401), alebo le�tiacimi prostriedkami, krémami alebo podobnými prípravkami (polo�ka 3405);
e) senzibilovaný papier alebo lepenka polo�iek 3701 a� 3704;
f) papier napustený diagnostickými alebo laboratórnymi reagenciami (polo�ka 3822);
g) papierom zosilnená vrstva plastovej fólie alebo vrstva papiera alebo lepenky potiahnutá alebo natretá vrstvou

plastu, prièom táto vrstva predstavuje viac ako polovicu celkovej hrúbky, ako aj predmety z týchto materiálov,
iné ako krycie materiály na steny polo�ky 4814 (kapitola 39);

h) predmety polo�ky 4202 (napríklad cestovné potreby);
ij) predmety kapitoly 46 (výrobky z pletacieho materiálu);
k) papierová priadza alebo textilné predmety z papierovej priadze (trieda XI);
l) predmety kapitoly 64 alebo 65;

m) brúsny papier alebo lepenka (polo�ka 6805), alebo s¾uda na podlo�ke z papiera alebo lepenky (polo�ka 6814),
(papier a lepenka potiahnuté s¾udovým prá�kom patria v�ak do tejto kapitoly);

n) kovové fólie na podlo�ke z papiera alebo lepenky (trieda XV);
o) výrobky polo�ky 9209; alebo
p) predmety kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby) alebo kapitoly 96 (napríklad gombíky).

3. Okrem ustanovenia poznámky 7 patria do polo�iek 4801 a� 4805 papiere a lepenka, ktoré boli podrobené hladeniu
kalandrovaním, superkalandrovaním, le�teniu alebo podobnej dokonèovacej úprave, vytváraniu nepravých prie-
svitiek (filigránov) a tieòoviek, povrchovému glejeniu, ako aj papier, lepenka, bunièitá vata a pásy splstených buni-
èinových vlákien, farbené alebo mramorované v hmote akýmko¾vek spôsobom. Okrem iných ustanovení polo�ky
4803 sa táto polo�ka nevz�ahuje na papier, lepenku, bunièitú vatu alebo splstené bunièinové vlákna, ktoré boli
spracované inak.

4. Na úèely tejto kapitoly termín �novinový papier� znamená nenatieraný papier druhov pou�ívaných na tlaè novín,
v ktorom je najmenej 65 % hmotnosti celkového obsahu vlákien tvorených drevnými vláknami získanými mecha-
nickým alebo chemicko-mechanickým postupom, neglejený alebo ve¾mi slabo glejený, s plo�nou hmotnos�ou
nie men�ou ako 40 g/m2 a nie väè�ou ako 65 g/m2, ktorého drsnos� na oboch stranách nameraná prístrojom
PARKER PRINT SURF (1 MPa) presahuje 2,5 mikrometrov.

5. Na úèely polo�ky 4802 termín �papier a lepenka druhov pou�ívaných na písanie, tlaè alebo iné grafické úèely�
a �neperforované dierne �títky alebo pásky� znamená papier a lepenku vyrobenú hlavne z bielenej bunièiny alebo
vlákniny získanej mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom, ktoré spåòajú niektoré z nasledujúcich
podmienok:
Pre papier alebo lepenku s plo�nou hmotnos�ou nie väè�ou ako 150 g/m2:
a) obsahujúce 10 % alebo viac vlákien získaných mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom, a

1. s plo�nou hmotnos�ou najviac 80g/m2, alebo
2. farbené v hmote; alebo

b) obsahujúce viac ako 8 % popola, a
1. s plo�nou hmotnos�ou najviac 80g/m2, alebo
2. sú farbené v hmote; alebo

c) obsahujúce viac ako 3 % popola a s belos�ou 60 % alebo vy��ou, alebo
d) obsahujúce viac ako 3 %, ale menej ako 8 % popola, s belos�ou men�ou ako 60 % a ukazovate¾om pevnosti

v prietlaku rovným alebo men�ím ako 2,5 kPa.m2/g; alebo
e) obsahujúce 3 % popola alebo menej, s belos�ou 60 % alebo väè�ou a ukazovate¾ pevnosti v prietlaku je men�í

ako 2,5 kPa.m2/g.
Pre papier alebo lepenku s plo�nou hmotnos�ou väè�ou ako 150 g/m2:
a) farbené v hmote; alebo
b) s belos�ou 60 % alebo vy��ou, a

1. s hrúbkou 225 mikrometrov (mikrónov) alebo men�ou, alebo
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2. s hrúbkou väè�ou ako 225 mikrometrov (mikrónov), ale nie väè�ou ako 508 mikrometrov (mikrónov), a s ob-
sahom popola väè�ím ako 3 %; alebo

c) s belos�ou men�ou ako 60 %, s hrúbkou 254 mikrometrov (mikrónov) alebo men�ou a s obsahom popola väè�ím
ako 8 %.

Polo�ka 4802 v�ak nezahàòa filtraèný papier alebo lepenku (vrátane papiera na èajové vrecká) alebo plstený papier
alebo lepenku.

6. V tejto kapitole termín �papier kraft a lepenka kraft� znamená papier a lepenku, z ktorých vlákninového zlo�enia
najmenej 80 % hmotnosti tvorí vláknina získaná sulfátovým alebo nátronovým postupom.

7. Okrem prípadov, keï znenie polo�iek ustanovuje inak, papier, lepenku, bunièitú vatu a pásy splstených bunièino-
vých vlákien, ktoré by mohli patri� zároveò do dvoch alebo viacerých z polo�iek 4801 a� 4811, treba zatriedi� do po-
slednej polo�ky nomenklatúry prichádzajúcej do úvahy.

8. Polo�ka 4801 a polo�ky 4803 a� 4809 sa vz�ahujú len na papier, lepenku, bunièitú vatu a pásy splstených bunièi-
nových vlákien:
a) v pásoch alebo kotúèoch so �írkou presahujúcou 36 cm; alebo
b) v pravouhlých (vrátane �tvorcových) hárkoch s jednou stranou presahujúcou 36 cm a druhou stranou presa-

hujúcou 15 cm v neprelo�enom stave.
9. Na úèely polo�ky 4814 termín �tapetový papier a podobné krycie materiály na steny� znamená len:

a) papiere v kotúèoch so �írkou nie men�ou ako 45 cm a nie väè�ou ako 160 cm, vhodné na zdobenie stien alebo
stropov:
1. zrnité, razené, povrchovo farbené, potlaèené vzorom alebo inak povrchovo zdobené (napríklad textilnými

vloèkami), tie� pokryté alebo potiahnuté prieh¾adnými ochrannými vrstvami plastov;
2. s nerovným povrchom pridaním èiastoèiek dreva, slamy a pod.;
3. potiahnuté alebo pokryté na lícnej strane plastmi, prièom vrstva plastu je zrnitá, razená, sfarbená, potlaèená

vzorom alebo inak zdobená; alebo
4. pokryté na lícnej strane pletacím materiálom, tie� vzájomne prepojeným v paralelných prameòoch alebo pre-

tkaným;
b) lemovky a vlysy, z papiera, spracované, ako je uvedené, v kotúèoch, vhodné na zdobenie stien alebo stropov;
c) po�ahy a obklady stien z papiera, vyrobené z nieko¾kých èastí (panelov), v kotúèoch alebo listoch (hárkoch), po-

tlaèené tak, �e po zostavení tvoria na stene obraz, vzor alebo motív.
Výrobky na podklade papiera alebo lepenky, vhodné na pou�itie ako podlahová krytina a ako po�ah stien (múrov)
sa zatrieïujú do polo�ky 4815.

10. Polo�ka 4820 nezahàòa vo¾né listy alebo lístky narezané na urèité rozmery, nezávisle od toho, èi sú potlaèené, raze-
né alebo perforované.

11. Do polo�ky 4823 patrí tie� perforovaný papier alebo perforované lepenkové karty pre �akárové alebo podobné stro-
je a papierové èipky.

12. Okrem polo�iek 4814 alebo 4821 patrí papier, lepenka, bunièitá vata a výrobky z nich, potlaèené motívmi, písme-
nami alebo vyobrazeniami, ktoré nie sú len druhoradej povahy vzh¾adom na hlavný úèel pou�itia výrobkov, do ka-
pitoly 49.

Poznámky k podpolo�kám

1. Na úèely podpolo�iek 4804 11 a 4804 19 termín �kraftliner� znamená papier a lepenku, ktorých povrch je strojovo
upravený alebo strojovo uhladený, z ktorého celkového vlákninového zlo�enia najmenej 80 % hmotnosti pozostáva
z drevných vlákien získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom, v kotúèoch, s plo�nou hmotnos�ou vy��ou
ako 115 g/m2 a minimálnou pevnos�ou v prietlaku pod¾a Mullena, uvedenou v nasledujúcej tabu¾ke, alebo lineár-
ne interpolovanou alebo extrapolovanou ekvivalentnou hodnotou pevnosti v prietlaku pre akúko¾vek inú plo�nú
hmotnos�.

Plo�ná hmotnos� (g/m2) Minimálna pevnos� v  prietlaku
pod¾a Mullena (kPa)

115 393

125 417

200 637

300 824

400 961

2. Na úèely podpolo�iek 4804 21 a 4804 29 termín �vrecový papier kraft (na vrecia ve¾kého obsahu)� znamená papier
so strojovo upraveným povrchom, z ktorého celkového vlákninového zlo�enia najmenej 80 % hmotnosti pozostáva
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z vlákien získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom, v kotúèoch, s plo�nou hmotnos�ou nie men�ou ako
60g/m2, ale nie väè�ou ako 115 g/m2 a súèasne zodpovedajúci niektorej z nasledujúcich podmienok:
a) má ukazovate¾ pevnosti prietlaku pod¾a Mullena najmenej 3,7 kPa.m2/g a �a�nos� väè�iu ako 4,5 % v prieènom

smere a väè�iu ako 2 % v pozdå�nom smere výroby na stroji;
b) má minimum pevnosti v trhu a pevnosti v �ahu pod¾a údajov v nasledujúcej tabu¾ke alebo lineárne interpolova-

ný ekvivalent pre ktorúko¾vek inú plo�nú hmotnos�:

Plo�ná hmotnos�
(g/m2)

Minimálna pevnos� v trhu (mN) Minimálna pevnos� v �ahu (kN/m)

smer pozdå�ny
smer pozdå�ny

+ prieèny
smer prieèny

smer pozdå�ny
+ prieèny

60 700 1510 1,9 6,0

70 830 1790 2,3 7,2

80 965 2070 2,8 8,3

100 1230 2635 3,7 10,6

115 1425 3060 4,4 12,3

3. Na úèely podpolo�ky 4805 11 termín �polochemický papier na zvlnenú vrstvu� znamená papier, v kotúèoch, z kto-
rého celkového vlákninového zlo�enia najmenej 65 % hmotnosti pozostáva z nebielených listnáèových vlákien zís-
kaných polochemickým výrobným postupom a ktorý má pod¾a CMT 30 (Corrugated Medium Test s 30-minútovou
klimatizáciou) vzperovú odolnos� presahujúcu 1,8 newtonov/g/m2 pri 50 % relatívnej vlhkosti, pri 23 °C.

4. Podpolo�ka 4805 12 zahàòa papier v kotúèoch, vyrobený hlavne zo slamovej bunièiny získanej polochemickým po-
stupom, s plo�nou hmotnos�ou 130 g/m2 alebo viac a ktorý má pod¾a CMT 30 (Corrugated Medium Test
s 30-minútovou klimatizáciou) vzperovú odolnos� presahujúcu 1,4 newtonov/g/m2 pri 50 % relatívnej vlhkosti,
pri 23 °C.

5. Podpolo�ky 4805 24 a 4805 25 zahàòajú papier a lepenku vyrobené celé alebo preva�ne z bunièiny z recyklovaného
papiera alebo lepenky (odpad a výmet).
Testliner mô�e ma� tie� lícovú stranu z farebného papiera alebo z papiera vyrobeného z bielenej alebo nebielenej
nerecyklovanej bunièiny.
Tieto výrobky majú ukazovate¾ pevnosti v prietlaku pod¾a Mullena nie men�í ako 2 kPa.m2/g.

6. Na úèely podpolo�ky 4805 30 termín �sulfitový baliaci papier� znamená strojovo hladený papier, z ktorého celkové-
ho vlákninového zlo�enia viac ako 40 % hmotnosti tvoria drevné vlákna získané chemickým sulfitovým postupom,
s maximálnym obsahom popola 8 % a s ukazovate¾om pevnosti v prietlaku pod¾a Mullena najmenej 1,47 kPa.m2/g.

7. Na úèely podpolo�ky 4810 22 termín �¾ahko natieraný papier tzv. L.W.C� znamená obojstranne natretý papier
s celkovou plo�nou hmotnos�ou neprevy�ujúcou 72 g/m2 s náterom, ktorého plo�ná hmotnos� na ka�dej strane
neprevy�uje 15 g/m2, na podkladovom papieri, z ktorého celkového vlákninového zlo�enia najmenej 50 % hmot-
nosti tvoria drevné vlákna získané mechanickým postupom.
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4801 00 00 Novinový papier, v kotúèoch alebo listoch ZZZ 14,0 3,8 -50

4802 Nenatieraný papier a lepenka, druhov pou�ívaných na písanie,

tlaèenie alebo na iné grafické úèely, a neperforované papiero-

vé dierne �títky a dierne pásky, v kotúèoch alebo pravouhlých

(vrátane �tvorcových) listoch, akéhoko¾vek rozmeru, iný ako

papier polo�ky 4801 alebo 4803; ruèný papier a lepenka:

4802 10 00 - Ruèný papier a lepenka ZZZ 25,5 bez cla

4802 20 00 - Papier a lepenka z druhov pou�ívaných ako podklad na svetlo-

citlivý, teplocitlivý alebo elektrocitlivý papier alebo lepenku ZZZ 28,0 6,4

4802 30 00 - Surový uh¾ový papier ZZZ 18,0 6,4

4802 40 - Surový tapetový papier:

4802 40 10 - - Neobsahujúci vlákninu získanú mechanickým postupom alebo

obsahujúci z celkového obsahu vlákniny nie viac ako 10 %

hmotnosti tejto vlákniny ZZZ 23,0 8,8

4802 40 90 - - Ostatné ZZZ 40,0 7,0 -50

- Ostatný papier a lepenka, neobsahujúce vlákninu získanú

mechanickým alebo chemicko-mechanickým postupom ale-

bo obsahujúce z celkového obsahu vlákniny nie viac ako

10 % hmotnosti týchto vlákien:

4802 54 00 - - S plo�nou hmotnos�ou men�ou ako 40 g/m2 ZZZ 23,0 7,0 -50

4802 55 - - S plo�nou hmotnos�ou 40 g/m2 alebo väè�ou, ale nie väè-

�ou ako 150 g/m2, v  kotúèoch:

4802 55 10 - - - S  plo�nou hmotnos�ou 40 g/m2 alebo väè�ou, ale nie väè�ou ako
60 g/m2

ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 55 20 - - - S  plo�nou hmotnos�ou 60 g/m2 alebo väè�ou, ale nie väè�ou ako
75 g/m2

ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 55 30 - - - S  plo�nou hmotnos�ou 75 g/m2 alebo väè�ou, ale nie väè�ou ako
80 g/m2

ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 55 90 - - - S  plo�nou hmotnos�ou 80 g/m2 alebo väè�ou ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 56 - - S plo�nou hmotnos�ou 40 g/m2 alebo väè�ou ale nie väè-

�ou ako 150 g/m2, v listoch s jednou stranou nepresahu-

júcou 435 mm a s druhou stranou nepresahujúcou 297 mm

v neprelo�enom stave:

4802 56 10 - - - S då�kou jednej strany 297 mm a s då�kou druhej strany 210 mm

(formát A4) ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 56 90 - - - Ostatné ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 57 00 - - Ostatný, s plo�nou hmotnos�ou 40 g/m2 alebo väè�ou ale

nie väè�ou ako 150 g/m2 ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 58 - - S plo�nou hmotnos�ou väè�ou ako 150 g/m2:

4802 58 10 - - - V kotúèoch ZZZ 40,0 7,0 -50

4802 58 90 - - - Ostatné ZZZ 40,0 7,0 -50

- Ostatný papier a lepenka, obsahujúce z celkového obsahu
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vlákniny viac ako 10 % hmotnosti vlákniny získanej mechanic-

kým alebo chemicko-mechanickým postupom:

4802 61 - - V kotúèoch:

4802 61 20 - - - S plo�nou hmotnos�ou men�ou ako 72 g/m2 a obsahujúci

z celkového obsahu vlákniny viac ako 50 % hmotnosti vlákni-

ny získanej mechanickým postupom ZZZ 27,0 2,7 -100

4802 61 80 - - - Ostatné ZZZ 14,0 2,7 -100

4802 62 00 - - V listoch s jednou stranou nepresahujúcou 435 mm a druhou

stranou nepresahujúcou 297 mm v neprelo�enom stave ZZZ 14,0 2,7 -100

4802 69 00 - - Ostatné ZZZ 14,0 2,7 -100

4803 00 Základný toaletný a tissue papier pou�ívaný na výrobu toaletného

papiera alebo jemných odlièovacích obrúskov, uterákov alebo

servítok a podobný papier druhov pou�ívaných na hygienické

alebo sanitárne úèely alebo v  domácnosti, bunièitá vata a pásy

splstených bunièinových vlákien, tie� krepované, plisované,

vyrá�ané, perforované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené

alebo potlaèené, v kotúèoch alebo listoch:

4803 00 10 - Bunièitá vata ZZZ 26,0 3,8

- Krepový papier a pásy splstených bunièinových vlákien (�tissue�),

s plo�nou hmotnos�ou ka�dej vrstvy:

4803 00 31 - - Nie väè�ou ako 25 g/m2 ZZZ 26,0 3,8

4803 00 39 - - Väè�ou ako 25 g/m2 ZZZ 26,0 3,8

4803 00 90 - Ostatné ZZZ 26,0 3,8

4804 Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúèoch alebo listoch,

iné ako papier a lepenka patriace do polo�ky 4802 alebo 4803:

- Sulfátová krycia lepenka (tzv. �Kraftliner�):

4804 11 - - Nebielená:

- - - Osahujúca z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmot-

nosti vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým

postupom:

4804 11 11 - - - - S plo�nou hmotnos�ou men�ou ako 150 g/m2 ZZZ 22,0 5,1 -100

4804 11 15 - - - - S plo�nou hmotnos�ou 150 g/m2 alebo väè�ou, ale men�ou

ako 175 g/m2 ZZZ 22,0 5,1 -100

4804 11 19 - - - - S plo�nou hmotnos�ou 175 g/m2 alebo väè�ou ZZZ 22,0 5,1 -100

4804 11 90 - - - Ostatné ZZZ 22,0 5,1 -100

4804 19 - - Ostatná:

- - - Osahujúca z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmot-

nosti vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým

postupom:
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- - - - Pozostávajúca z jednej alebo nieko¾kých nebielených vrstiev

a z jednej vonkaj�ej vrstvy bielenej, polobielenej alebo farbe-

nej, s hmotnos�ou na m2:

4804 19 11 - - - - - Men�ou ako 150 g ZZZ 22,0 5,1 -50

4804 19 15 - - - - - 150 g alebo väè�ou, ale men�ou ako 175 g ZZZ 22,0 5,1 -50

4804 19 19 - - - - - 175 g alebo väè�ou ZZZ 22,0 5,1 -50

- - - - Ostatné, s hmotnos�ou na m2:

4804 19 31 - - - - - Men�ou ako 150 g ZZZ 22,0 5,1 -50

4804 19 38 - - - - - 150 g alebo väè�ou ZZZ 22,0 5,1 -50

4804 19 90 - - - Ostatné ZZZ 22,0 5,1 -50

- Vrecový kraft papier:

4804 21 - - Nebielený:

4804 21 10 - - - Obsahujúci z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmot-

nosti vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým

postupom ZZZ 17,0 6,1

4804 21 90 - - - Ostatné ZZZ 17,0 6,1

4804 29 - - Ostatný:

4804 29 10 - - - Obsahujúci z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmot-

nosti vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým

postupom ZZZ 17,0 6,1

4804 29 90 - - - Ostatné ZZZ 17,0 6,1

- Ostatný kraft papier a kraft lepenka s plo�nou hmotnos�ou

150 g/m2 alebo men�ou:

4804 31 - - Nebielené:

- - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 %

hmotnosti vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátro-

novým postupom:

4804 31 51 - - - - Elektrotechnický izolaèný papier kraft ZZZ 17,0 6,1 -50

4804 31 58 - - - - Ostatné ZZZ 17,0 6,1 -50

4804 31 80 - - - Ostatné ZZZ 17,0 6,1 -50

4804 39 - - Ostatné:

- - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 %

hmotnosti vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátro-

novým postupom:

4804 39 51 - - - - Bielené rovnomerne v hmote ZZZ 17,0 6,1 -50

4804 39 58 - - - - Ostatné ZZZ 17,0 6,1 -50

4804 39 80 - - - Ostatné ZZZ 17,0 6,1 -50

- Ostatné papiere a lepenky kraft s plo�nou hmotnos�ou väè-

�ou ako 150 g/m2, ale men�ou ako 225 g/m2:

4804 41 - - Nebielené:

4804 41 10 - - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti

vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom ZZZ 33,5 13,4 -100

- - - Ostatné:

4804 41 91 - - - - Krycie papiere a lepenky, tzv. �saturating kraft� ZZZ 33,5 13,4 -100

4804 41 99 - - - - Ostatné ZZZ 33,5 13,4 -100
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4804 42 - - Rovnomerne bielené v hmote, obsahujúce z celkového ob-

sahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien

získaných chemickým postupom:

4804 42 10 - - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti

vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom ZZZ 33,5 13,4

4804 42 90 - - - Ostatné ZZZ 33,5 13,4

4804 49 - - Ostatné:

4804 49 10 - - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti

vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom ZZZ 33,5 13,4

4804 49 90 - - - Ostatné ZZZ 33,5 13,4

- Ostatné papiere a lepenky kraft s plo�nou hmotnos�ou

225 g/m2 alebo väè�ou:

4804 51 - - Nebielené:

4804 51 10 - - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti

vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom ZZZ 33,5 13,0

4804 51 90 - - - Ostatné ZZZ 33,5 13,0

4804 52 - - Rovnomerne bielené v hmote a obsahujúce z celkového ob-

sahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien

získaných chemickým postupom:

4804 52 10 - - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti

vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom ZZZ 33,5 13,0

4804 52 90 - - - Ostatné ZZZ 33,5 13,0

4804 59 - - Ostatné:

4804 59 10 - - - Obsahujúce z celkového obsahu vlákniny minimálne 80 % hmotnosti

vlákien ihliènanov získaných sulfátovým alebo nátronovým postupom ZZZ 33,5 13,0

4804 59 90 - - - Ostatné ZZZ 33,5 13,0

4805 Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúèoch alebo lis-

toch, ïalej nespracovaný alebo spracovaný postupmi �peci-

fikovanými v poznámke 3 k tejto kapitole:

- Papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky:

4805 11 00 - - Polochemický papier na zvlnenú vrstvu ZZZ 18,0 6,4 -50

4805 12 00 - - Slamový papier na zvlnenú vrstvu ZZZ 28,0 10,9

4805 19 - - Ostatný:

4805 19 10 - - - Vlnitý papier (Wellenstoff) ZZZ 31,0 12,6

4805 19 90 - - - Ostatný ZZZ 28,0 10,9

- Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vlákien):

4805 24 00 - - S  plo�nou hmotnos�ou 150 g/m2 alebo men�ou ZZZ 28,0 10,9

4805 25 00 - - S  plo�nou hmotnos�ou väè�ou ako 150 g/m2 ZZZ 28,0 10,9

4805 30 - Sulfitový baliaci papier:
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4805 30 10 - - S  plo�nou hmotnos�ou men�ou ako 30 g/m2 ZZZ 17,0 6,1 -50

4805 30 90 - - S  plo�nou hmotnos�ou 30 g/m2 alebo väè�ou ZZZ 17,0 6,1 -50

4805 40 00 - Filtraèný papier a lepenka ZZZ 24,0 6,4 -50

4805 50 00 - Plstený papier a lepenka ZZZ 28,0 10,9

- Ostatný:

4805 91 00 - - S  plo�nou hmotnos�ou 150 g/m2 alebo men�ou ZZZ 28,0 10,9

4805 92 00 - - S  plo�nou hmotnos�ou väè�ou ako 150 g/m2, ale men�ou

ako 225 g/m2 ZZZ 28,0 10,9 -100

4805 93 - - S  plo�nou hmotnos�ou 225 g/m2 alebo väè�ou:

4805 93 20 - - - Vyrobený odpadového papiera ZZZ 28,0 10,9 -100

4805 93 80 - - - Ostatné ZZZ 28,0 10,9 -100

4806 Rastlinný pergamen, nepremastite¾ný papier, pauzovací papier

a pergamín a ostatné hladené prieh¾adné alebo priesvitné pa-

piere, v kotúèoch alebo listoch:

4806 10 00 - Rastlinný pergamen ZZZ 30,0 5,3 -50

4806 20 00 - Nepremastite¾ný papier ZZZ 12,0 9,6

4806 30 00 - Pauzovací papier ZZZ 6,0 1,9 -100

4806 40 - Pergamín a ostatné hladené prieh¾adné alebo priesvitné papiere:

4806 40 10 - - Pergamín ZZZ 6,0 1,9 -100

4806 40 90 - - Ostatné ZZZ 6,0 1,9 -100

4807 00 Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých

vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), nenatierané na

povrchu alebo neimpregnované, tie� vnútri zosilnené, v ko-

túèoch alebo listoch:

4807 00 30 - Vyrobené z odpadového papiera, tie� pokryté papierom ZZZ 20,0 4,3 -50

4807 00 80 - Ostatné ZZZ 20,0 4,3 -50

4808 Papier a lepenka, vlnité (tie� s nalepenými plochými listami na

povrchu), krepované, plisované, vyrá�ané alebo perforované,

v kotúèoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v po-

lo�ke 4803:

4808 10 00 - Vlnitý papier a lepenka, tie� perforované ZZZ 40,0 9,6

4808 20 00 - Vrecový papier kraft (na vrecia ve¾kého obsahu), krepovaný

alebo plisovaný, tie� vyrá�aný alebo perforovaný ZZZ 32,0 5,3

4808 30 00 - Ostatný papier kraft, krepovaný alebo plisovaný, tie� vy-

rá�aný alebo perforovaný ZZZ 32,0 5,4 -50
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4808 90 00 - Ostatné ZZZ 32,0 5,4 -50

4809 Uh¾ový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie

alebo pretlaèovacie papiere (vrátane natieraných alebo

impregnovaných papierov na rozmno�ovacie blany alebo ofsetové

matrice), tie� potlaèené, v kotúèoch alebo v listoch (hárkoch):

4809 10 00 - Uh¾ový alebo podobné kopírovacie papiere ZZZ 58,0 6,7 -50

4809 20 - Samokopírovací papier:

4809 20 10 - - V kotúèoch ZZZ 28,0 12,0

4809 20 90 - - V listoch ZZZ 28,0 12,0

4809 90 00 - Ostatné ZZZ 22,0 6,4 -50

4810 Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách

kaolínom alebo inou anorganickou látkou, tie� so spojivom,

bez akéhoko¾vek ïal�ieho náteru, tie� na povrchu farbené, na

povrchu zdobené alebo potlaèené, v kotúèoch alebo pravo-

uhlých (vrátane �tvorcových) listoch, akéhoko¾vek rozmeru:

- Papier a lepenka druhov pou�ívaných na písanie, tlaè alebo

na iné grafické úèely, neobsahujúce vlákniny získané me-

chanickým alebo chemicko-mechanickým postupom alebo

obsahujúce z celkového obsahu vlákniny najviac 10 %

hmotnosti takýchto vláknin:

4810 13 - - V kotúèoch:

4810 13 20 - - - Papier a lepenka druhov pou�ívaných ako podklad svetlocit-

livého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera alebo lepen-

ky, s plo�nou hmotnos�ou najviac 150 g/m2 ZZZ 17,0 4,0 -50

4810 13 80 - - - Ostatné ZZZ 17,0 3,8 -50

4810 14 - - V listoch s jednou stanou nepresahujúcou 435 mm a s druhou

stranou nepresahujúcou 297 mm v neprelo�enom stave:

4810 14 20 - - - Papier a lepenka druhov pou�ívaných ako podklad svetlocit-

livého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera alebo lepen-

ky, s plo�nou hmotnos�ou najviac 150 g/m2 ZZZ 17,0 4,0 -50

4810 14 80 - - - Ostatné ZZZ 17,0 3,8 -50

4810 19 - - Ostatný:

4810 19 10 - - - Papier a lepenka druhov pou�ívaných ako podklad svetlocit-

livého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera alebo lepen-

ky, s plo�nou hmotnos�ou najviac 150 g/m2 ZZZ 17,0 4,0

4810 19 90 - - - Ostatné ZZZ 17,0 3,8 -50
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- Papier a lepenka druhov pou�ívaných na písanie, tlaè alebo

na iné grafické úèely, obsahujúce z celkového obsahu vlák-

niny viac ako 10 % hmotnosti vlákniny získanej me-

chanickým alebo chemicko-mechanickým postupom:

4810 22 - - ¼ahko natieraný papier:

4810 22 10 - - - V kotúèoch so �írkou presahujúcou 15 cm alebo v listoch s jed-

nou stranou presahujúcou 36 cm a s druhou stranou presahu-

júcou 15 cm v neprelo�enom stave ZZZ 17,0 4,0 -50

4810 22 90 - - - Ostatný ZZZ 40,0 5,5 -50

4810 29 - - Ostatné:

4810 29 30 - - - V kotúèoch ZZZ 17,0 3,8 -50

4810 29 80 - - - Ostatné ZZZ 17,0 3,8 -50

- Kraft papier a lepenka, iné ako na písanie, tlaè a iné grafické

úèely:

4810 31 00 - - Bielené rovnomerne v hmote a obsahujúce z celkového ob-

sahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien

získaných chemickým postupom, s plo�nou hmotnos�ou

150 g/m2 alebo men�ou ZZZ 17,0 4,0 -50 P5

4810 32 - - Bielené rovnomerne v hmote a obsahujúce z celkového ob-

sahu vlákniny viac ako 95 % hmotnosti drevných vlákien

získaných chemickým postupom, s plo�nou hmotnos�ou

väè�ou ako 150 g/m2:

4810 32 10 - - - Natierané kaolínom ZZZ 17,0 4,0 -50 P5

4810 32 90 - - - Ostatné ZZZ 17,0 4,0 -50 P5

4810 39 00 - - Ostatné ZZZ 17,0 4,1 -50

- Ostatný papier a lepenka:

4810 92 - - Viacvrstvové:

4810 92 10 - - - S ka�dou vrstvou bielenou ZZZ 17,0 4,0

4810 92 30 - - - S bielenou len jednou vonkaj�ou vrstvou ZZZ 17,0 4,0

4810 92 90 - - - Ostatné ZZZ 17,0 4,0

4810 99 - - Ostatné:

4810 99 10 - - - Bielený papier a lepenka, natierané kaolínom ZZZ 17,0 4,0

4810 99 30 - - - Natierané s¾udovým prá�kom ZZZ 17,0 4,0

4810 99 90 - - - Ostatné ZZZ 17,0 4,0

4811 Papier, lepenka, bunièitá vata a pásy splstených bunièino-

vých vlákien, natreté, impregnované, potiahnuté, na povrchu

farbené, na povrchu zdobené alebo potlaèené, v kotúèoch

alebo pravouhlých (vrátane �tvorcových) listoch, akéhoko¾-

vek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v polo�kách

4803, 4809 alebo 4810:

4811 10 00 - Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka ZZZ 40,0 7,0

- Lepiaci alebo pri¾navý papier a lepenka:
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4811 41 - - Samolepiaci:

4811 41 20 - - - So �írkou nepresahujúcou 10 cm, s povlakom zlo�eným z nevulka-

nizovanizovaného prírodného alebo syntetického kauèuku ZZZ 64,0 6,9 -50

4811 41 90 - - - Ostatný ZZZ 16,0 6,4 -50

4811 49 00 - - Ostatný ZZZ 16,0 6,4 -50

- Papier a lepenka, natreté, impregnované alebo potiahnuté

plastmi (okrem lepidiel):

4811 51 00 - - Bielený, s plo�nou hmotnos�ou väè�ou ako 150 g/m2 ZZZ 16,0 5,8 -50

4811 59 00 - - Ostatný ZZZ 16,0 6,4

4811 60 00 - Papier a lepenka, natreté, impregnované alebo potiahnuté vos-

kom, parafínovým voskom, stearínom, olejom alebo glycerolom ZZZ 16,0 6,4 -50

4811 90 00 - Ostatný papier, lepenka, bunièitá vata a pásy splstených

bunièinových vlákien ZZZ 17,0 6,4 -50

4812 00 00 Filtraèné bloky a dosky, z papieroviny ZZZ 19,0 4,3 -50

4813 Cigaretový papier, tie� rezaný na urèitý rozmer alebo v

tvare zlo�iek alebo dutiniek:

4813 10 00 - V tvare zlo�iek alebo dutiniek ZZZ 19,0 4,3 -50

4813 20 00 - V kotúèikoch so �írkou nepresahujúcou 5 cm ZZZ 19,0 4,3 -50

4813 90 00 - Ostatné ZZZ 36,0 5,0 -50

4814 Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny; okenný

transparentný papier:

4814 10 00 - �Ingrain� papier ZZZ 25,0 5,1 -50

4814 20 00 - Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny, na lícnej

strane natretý alebo potiahnutý zrnitou, razenou, farbenou,

vzorovane potlaèenou alebo inak zdobenou vrstvou z plastov ZZZ 25,0 3,9 -50

4814 30 00 - Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny, na lícnej

strane pokrytý pletacími materiálmi, tie� navzájom zväzova-

nými v rovnobe�ných prameòoch alebo navzájom pretkanými ZZZ 23,0 2,7

4814 90 - Ostatné:

4814 90 10 - - Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny, z papiera

zrnitého, razeného, povrchovo farbeného, potlaèeného vzo-

rom alebo inak povrchovo zdobeného, tie� natretého alebo

potiahnutého prieh¾adnými ochrannými plastmi ZZZ 34,0 5,4 -50

4814 90 90 - - Ostatné ZZZ 34,0 5,4 -50
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4815 00 00 Dlá�kové krytiny na podklade z papiera alebo lepenky, tie�

prirezané do tvaru MTK 70,0 7,0 -50

4816 Uh¾ový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo

pretlaèovacie papiere (iné ako papier polo�ky 4809), rozmno-

�ovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tie� v �katuliach:

4816 10 00 - Uh¾ové a podobné kopírovacie papiere ZZZ 37,0 9,6

4816 20 00 - Samokopírovací papier ZZZ 22,0 12,0

4816 30 00 - Rozmno�ovacie blany ZZZ 36,0 5,8 -50

4816 90 00 - Ostatné ZZZ 34,0 7,0 -50

4817 Obálky, zálepky, neilustrované po�tové karty a kore�ponden-

èné lístky, z papiera alebo lepenky; �katule, ta�ky, náprsné

ta�ky a písacie súpravy, obsahujúce potreby na kore�pondenciu,

z papiera alebo lepenky:

4817 10 00 - Obálky ZZZ 48,0 6,3

4817 20 00 - Zálepky, neilustrované po�tové karty a kore�pondenèné lístky ZZZ 32,0 5,4 -50

4817 30 00 - �katule, ta�ky, náprsné ta�ky a písacie súpravy, obsahujúce

potreby na kore�pondenciu, z papiera alebo lepenky ZZZ 32,0 5,4 -50

4818 Toaletný papier a podobné papiere, bunièitá vata alebo pásy

splstených bunièinových vlákien, druhov pou�ívaných v do-

mácnosti alebo na hygienické úèely, v kotúèoch so �írkou ne-

presahujúcou 36 cm, alebo rezané do tvaru; vreckovky, èistia-

ce obrúsky, uteráky, obrusy, obrúsky, detské plienky, tampó-

ny, prestieradlá a podobné toaletné a hygienické výrobky po-

u�ívané v domácnosti, výrobky sanitárne alebo pre nemocni-

ce, odevy a odevné doplnky, z papieroviny, papiera, bunièitej

vaty alebo pásov splstených bunièinových vlákien:

4818 10 - Toaletný papier:

4818 10 10 - - S plo�nou hmotnos�ou ka�dej vrstvy 25 g/m2 alebo men�ou ZZZ 37,0 9,6

4818 10 90 - - S plo�nou hmotnos�ou ka�dej vrstvy väè�ou ako 25 g/m2 ZZZ 37,0 9,6

4818 20 - Vreckovky, èistiace alebo odlièovacie obrúsky a uteráky:

4818 20 10 - - Vreckovky a èistiace alebo odlièovacie obrúsky ZZZ 70,0 7,0

- - Uteráky:

4818 20 91 - - - V  kotúèoch ZZZ 70,0 7,0

4818 20 99 - - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0

4818 30 00 - Obrusy a obrúsky ZZZ 70,0 7,0

4818 40 - Hygienické vlo�ky a tampóny, detské plienky a podobné
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hygienické výrobky:

- - Hygienické vlo�ky, tampóny a podobné výrobky:

4818 40 11 - - - Hygienické vlo�ky ZZZ 70,0 7,0

4818 40 13 - - - Tampóny ZZZ 70,0 7,0

4818 40 19 - - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0

4818 40 90 - - Detské plienky a podobné hygienické výrobky ZZZ 70,0 7,0

4818 50 00 - Odevy a odevné doplnky ZZZ 70,0 7,0

4818 90 - Ostatné:

4818 90 10 - - Výrobky druhov pou�ívaných na chirurgické, lekárske alebo hy-

gienické úèely, neupravené na predaj v malom ZZZ 35,0 5,8 -50

4818 90 90 - - Ostatné ZZZ 35,0 5,8 -50

4819 �katule, debny, vrecia, vrecká a ostatné obaly, z papiera, le-

penky, bunièitej vaty alebo pásov splstených bunièinových

vlákien; �katu¾ové zaraïovaèe, listové zásobníky, a podobné

výrobky, z papiera alebo lepenky druhov pou�ívaných v kan-

celáriách, obchodoch alebo podobne:

4819 10 00 - �katule a debny, z  vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky ZZZ 70,0 12,0

4819 20 00 - Skladacie �katule a debny, z nezvlneného papiera alebo

lepenky ZZZ 70,0 12,0 P5

4819 30 00 - Vrecia a vrecká, ktorých spodná èas� má �írku 40 cm alebo

väè�iu ZZZ 70,0 12,0

4819 40 00 - Ostatné vrecia a vrecká, vrátane kornútov ZZZ 70,0 12,0

4819 50 00 - Ostatné obaly, vrátane obalov na gramofónové platne ZZZ 70,0 12,0 P5

4819 60 00 - �katu¾ové zaraïovaèe, listové zásobníky, skladovacie �ka-

tule a podobné výrobky, druhov pou�ívaných v kancelá-

riách, obchodoch alebo podobne ZZZ 60,0 9,6

4820 Registre, úètovné knihy, bloky poznámkové, objednávkové,

potvrdenkové, bloky listových papierov, memorandové

zápisníky, diáre a podobné výrobky, zo�ity, bloky pijavých

papierov, rýchloviazaèe (s vo¾nými listami alebo iné), dosky,

spisové obaly, obchodné tlaèivá, sady papierov popreklada-

né uh¾ovými papiermi a ostatné papiernícke výroky, z papie-

ra alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly

na knihy, z papiera alebo lepenky:

4820 10 - Registre, úètovné knihy, bloky poznámkové, objednávkové,

potvrdenkové, súpravy listových papierov, memorandové

zápisníky, diáre a podobné výrobky:

4820 10 10 - - Registre, úètovné knihy, bloky objednávkové a potvrdenkové ZZZ 28,0 4,6 -50

4820 10 30 - - Poznámkové bloky, bloky listových papierov a memorandové
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zápisníky ZZZ 28,0 4,6

4820 10 50 - - Diáre ZZZ 28,0 4,6

4820 10 90 - - Ostatné ZZZ 28,0 4,6

4820 20 00 - Zo�ity ZZZ 46,0 9,6

4820 30 00 - Rýchloviazaèe (iné ako obaly na knihy), dosky a spisové

obaly ZZZ 22,0 9,6

4820 40 - Obchodné tlaèivá a sady papierov poprekladané uh¾o-

vým papierom:

4820 40 10 - - V kontinuálnej forme ZZZ 22,0 9,6

4820 40 90 - - Ostatné ZZZ 22,0 9,6

4820 50 00 - Albumy na vzorky alebo na zbierky ZZZ 22,0 9,6

4820 90 00 - Ostatné ZZZ 34,5 9,6

4821 Papierové alebo lepenkové �títky v�etkých druhov, tie� potlaèené:

4821 10 - Potlaèené:

4821 10 10 - - Samolepiace ZZZ 19,0 4,3 -50

4821 10 90 - - Ostatné ZZZ 19,0 4,3 -50

4821 90 - Ostatné:

4821 90 10 - - Samolepiace ZZZ 19,0 4,3 -50

4821 90 90 - - Ostatné ZZZ 19,0 4,3 -50

4822 Dutinky, cievky, potáèe a podobné podporné telesá, z  papieroviny,

papiera alebo lepenky (tie� perforované alebo vytvrdzované):

4822 10 00 - Pou�ívané na navíjanie textilnej priadze ZZZ 16,0 9,6 P5

4822 90 00 - Ostatné ZZZ 16,0 9,6

4823 Ostatný papier, lepenka, bunièitá vata a pásy splstených bu-

nièinových vlákien, narezané na urèité rozmery alebo do tva-

ru; ostatné výrobky z  papieroviny, papiera, lepenky, bunièi-

tej vaty alebo pásov splstených bunièinových vlákien:

- Pri¾navý alebo lepiaci papier, v pásoch alebo kotúèoch:

4823 12 00 - - Samolepiaci ZZZ 64,0 6,9 -50

4823 19 00 - - Ostatné ZZZ 64,0 6,9 -50

4823 20 00 - Filtraèný papier a lepenka ZZZ 24,0 6,4 -50

4823 40 00 - Kotúèe, listy a disky potlaèené, do samoèinne zaznamená-

vajúcich prístrojov ZZZ 70,0 7,0 -50

4823 60 - Podnosy, riady, taniere, �álky a podobné výrobky, z papiera

alebo lepenky:

4823 60 10 - - Podnosy, riady a taniere ZZZ 70,0 7,0

4823 60 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0
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4823 70 - Tvarované alebo lisované výrobky z papieroviny:

4823 70 10 - - Tvarované prelo�ky a �katule na balenie vajec ZZZ 70,0 7,0

4823 70 90 - - Ostatné ZZZ 70,0 7,0

4823 90 - Ostatné:

4823 90 10 - - Tesnenia a tesniace podlo�ky, pre civilné lietadlá ZZZ 40,0 7,0

- - Ostatné:

4823 90 40 - - - Papier a lepenka, druhov po�ívaných na písanie, tlaèenie alebo

iné grafické úèely ZZZ 40,0 5,5 -50

4823 90 80 - - - Ostatné ZZZ 6,0 1,9 -100
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49. kapitola

Tlaèené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu;
rukopisy, strojopisy a plány

Poznámky

1. Do tejto kapitoly nepatria:
a) fotografické negatívy alebo pozitívy na prieh¾adnom podkladovom materiáli (kapitola 37);
b) mapy, plány alebo glóbusy, reliéfne, tie� potlaèené (polo�ka 9023);
c) hracie karty alebo ostatné výrobky kapitoly 95; alebo
d) originálne rytiny, tlaèe a litografie (polo�ka 9702); po�tové známky, kolkové známky, odtlaèky po�tových peèia-

tok, obálky prvého dòa, po�tové tlaèivá alebo podobné výrobky polo�ky 9704, staro�itnosti star�ie ako sto rokov
alebo ostatné výrobky kapitoly 97.

2. Na úèely kapitoly 49 termín �tlaèený� znamená tie� reprodukovaný kopírovacím strojom, vyrobený pod kontrolou
stroja na automatické spracovanie údajov, razením, fotografovaním, fotokopírovaním, termokopírovaním alebo
napísaný na písacom stroji.

3. Noviny, èasopisy a periodiká, ktoré sú zviazané iným spôsobom ako v papieri, ako i súbory novín, èasopisov alebo
periodík zahròujúce viac ako jedno èíslo v spoloènom obale, obsahujúce reklamný materiál, tie� patria do polo�ky
4901.

4. Polo�ka 4901 tie� zahàòa:
a) zbierky tlaèených reprodukcií, napríklad umeleckých diel alebo kresieb, so zodpovedajúcim textom, s oèíslova-

nými stránkami, vhodné na zviazanie do jedného zväzku alebo viacerých zväzkov;
b) ilustrované prílohy, ktoré sú doplnkom vydávaných kníh; a
c) tlaèené èasti kníh alebo bro�úr, vo forme zoskupených alebo jednotlivých listov alebo oznaèených hárkov, vy-

tvárajúcich úplné dielo alebo jeho èas� a urèené na zviazanie.
Ale tlaèené obrázky alebo ilustrácie bez textu, tie� vo forme oznaèených hárkov alebo samostatných listov, pat-
ria do polo�ky 4911.

5. Okrem tovaru uvedeného v poznámke 3 tejto kapitoly nepatria do polo�ky 4901 publikácie, ktoré sú v podstate ur-
èené na reklamu (napríklad bro�úry, prospekty, letáky, obchodné katalógy, roèenky publikované obchodnými
zdru�eniami, turistickopropagaèný materiál). Takéto publikácie treba zatriedi� do polo�ky 4911.

6. Na úèely polo�ky 4903 termín �obrázkové detské knihy� znamená knihy pre deti, v ktorých majú obrázky hlavný
význam a text má druhotný význam.
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4901 Tlaèené knihy, bro�úry, letáky a podobné tlaèené výrobky,

tie� v jednotlivých listoch:

4901 10 00 - V jednotlivých listoch, tie� skladané ZZZ bez cla bez cla

- Ostatné:

4901 91 00 - - Slovníky a encyklopédie, tie� v zaraïovacej úprave ZZZ bez cla bez cla

4901 99 00 - - Ostatné ZZZ 14,0 bez cla

4902 Noviny, èasopisy a periodiká, tie� ilustrované alebo obsahu-

júce inzertné materiály:

4902 10 00 - Vychádzajúce najmenej �tyrikrát tý�denne ZZZ 21,0 bez cla

4902 90 - Ostatné:

4902 90 10 - - Vychádzajúce raz tý�denne ZZZ 21,0 3,3 -50

4902 90 30 - - Vychádzajúce raz mesaène ZZZ 21,0 3,3 -50

4902 90 90 - - Ostatné ZZZ 21,0 3,3 -50

4903 00 00 Obrázkové kni�ky, predlohy na kreslenie alebo ma¾ovanie,

pre deti ZZZ 50,0 3,8 -50

4904 00 00 Hudobniny, tlaèené alebo v rukopise, tie� viazané alebo

ilustrované ZZZ bez cla bez cla

4905 Kartografické výrobky v�etkých druhov, vrátane atlasov, ná-

stenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlaèené:

4905 10 00 - Glóbusy ZZZ 10,0 2,9 -100

- Ostatné:

4905 91 00 - - V kni�nej forme ZZZ bez cla bez cla

4905 99 00 - - Ostatné ZZZ bez cla bez cla

4906 00 00 Plány a výkresy na stavebné, strojnícke, priemyselné, ob-

chodné, topografické alebo podobné úèely, ktorých originá-

ly boli nakreslené ruène; ruène písané texty; fotografické re-

produkcie na citlivom papieri a uh¾ové kópie plánov, výkre-

sov a textov uvedených v tejto polo�ke ZZZ bez cla bez cla

4907 00 Nepou�ité po�tové, kolkové alebo podobné známky, ktoré

majú alebo majú ma� nominálnu hodnotu v krajine urèenia;
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ar�íky známok; bankovky; �ekové tlaèivá; akcie, obligácie a

podobné cenné papiere:

4907 00 10 - Po�tové známky, kolkové a podobné známky ZZZ 5,5 1,6 -100

4907 00 30 - Bankovky ZZZ 5,5 1,6 -100

4907 00 90 - Ostatné ZZZ 5,5 1,6 -100

4908 Obtlaèky (decalcomanias):

4908 10 00 - Obtlaèky (decalcomanias), zosklovite¾né ZZZ 12,0 4,4 -50

4908 90 00 - Ostatné ZZZ 12,0 4,4 -50

4909 00 Tlaèené alebo ilustrované po�tové karty alebo poh¾adnice;

tlaèené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami,

niami, tie� ilustrované, prípadne tie� s obálkami alebo ozdobami:

4909 00 10 - Tlaèené alebo ilustrované po�tové karty alebo poh¾adnice ZZZ 36,0 5,3 -50

4909 00 90 - Ostatné ZZZ 36,0 5,3 -50

4910 00 00 Kalendáre v�etkých druhov, tlaèené, vrátane kalendárov

vo forme blokov ZZZ 28,0 4,6 -50

4911 Ostatné tlaèoviny, vrátane tlaèených obrazov a fotografií:

4911 10 - Reklamné a propagaèné tlaèoviny, obchodné katalógy

a podobné výrobky:

4911 10 10 - - Obchodné katalógy ZZZ 11,5 5,1 -50

4911 10 90 - - Ostatné ZZZ 11,5 5,1 -50

- Ostatné:

4911 91 00 - - Obrazy, ilustrácie a fotografie ZZZ 21,0 6,1 -50

4911 99 00 - - Ostatné ZZZ 21,0 6,1 -50
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XI. TRIEDA

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

Poznámky

1. Do tejto triedy nepatria:
a) zvieracie �tetiny alebo chlpy na výrobu kefárskych výrobkov (polo�ka 0502); vlásie alebo odpady vlásia (polo�ka

0503);
b) ¾udské vlasy alebo predmety z ¾udských vlasov (polo�ky 0501, 6703 alebo 6704) okrem filtraèných plachtièiek

druhov be�ne pou�ívaných v olejových lisoch alebo podobných zariadeniach (polo�ka 5911);
c) bavlnený linters alebo ostatné rastlinné materiály kapitoly 14;
d) azbest polo�ky 2524 alebo predmety z azbestu, alebo ostatné výrobky polo�ky 6812 alebo 6813;
e) predmety polo�ky 3005 alebo 3006 (napríklad vata, gáza, ovínadlá a podobné výrobky na lekárske, chirurgické,

zubnolekárske alebo veterinárne úèely, sterilný chirurgický �ijací materiál); nite pou�ívané na èistenie medzi-
zubných medzier (zubná ni�), v balení na predaj v malom, polo�ky 3306;

f) senzibilizované textílie polo�iek 3701 a� 3704;
g) monofily, ktorých najväè�í priemer v priereze presahuje 1 mm, alebo pásiky a podobné tvary (napríklad umelá

slama) v �írke zjavne presahujúcej 5 mm, z plastov (kapitola 39), alebo slamenné pletivo, textílie alebo ko�iny,
alebo ko�ikárske práce z takýchto monofilov alebo pásikov (kapitola 46);

h) tkané, pletené alebo háèkované textílie, plsti alebo netkané textílie, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo
laminované plastmi alebo výrobky z nich (kapitola 39);

ij) tkané, pletené alebo háèkované textílie, plsti alebo netkané textílie, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo
laminované kauèukom alebo výrobky z nich (kapitola 40);

k) ko�e alebo ko�u�iny so srs�ou alebo vlnou (kapitoly 41 alebo 43), alebo výrobky z ko�iek, umelá ko�u�ina alebo
výrobky z nej, polo�ky 4303 alebo 4304;

l) výrobky z textilných materiálov polo�ky 4201 alebo 4202;
m) výrobky alebo predmety kapitoly 48 (napríklad bunièitá vata);
n) obuv alebo súèasti obuvi, gama�e alebo chránièe predkolenia, alebo podobné predmety kapitoly 64;
o) sie�ky na vlasy alebo iné pokrývky hlavy alebo ich súèasti kapitoly 65;
p) tovar kapitoly 67;
q) textilný materiál pokrytý brúsivami (polo�ka 6805) a tie� uhlíkové vlákna alebo predmety z uhlíkových vlákien

polo�ky 6815;
r) sklenené vlákna alebo predmety z nich, iné ako vý�ivky sklenenými ni�ami na vidite¾nom textilnom podklade

(kapitola 70);
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s) predmety kapitoly 94 (napríklad nábytok, lô�koviny alebo svietidlá);
t) predmety kapitoly 95 (napríklad hraèky, hry, �portové potreby a siete);
u) predmety kapitoly 96 (napríklad kefy, cestovné súpravy na �itie, zipsy a pásky do písacích strojov); alebo
v) predmety kapitoly 97.

2. A. Tovar patriaci do kapitol 50 a� 55 alebo do polo�iek 5809 alebo 5902 a tovar zo zmesí dvoch alebo viacerých tex-
tilných materiálov sa zatrieïuje, ako keby bol celý z toho textilného materiálu, ktorého hmotnos� preva�uje nad
ka�dým z ostatných jednotlivých druhov textilného materiálu. Ak hmotnos� �iadneho z textilných materiálov
nepreva�uje, zatrieïuje sa taký tovar, ako keby bol celý z toho textilného materiálu, ktorý patrí do polo�ky, ktorá
je posledná v postupnosti medzi polo�kami, ktoré by rovnako prichádzali do úvahy.

B. Na pou�ívanie pravidla uvedeného v poznámke 2.A platí:
a) opradená priadza z vlásia (polo�ka 5110) a metalizovaná priadza (polo�ka 5605) sa pokladajú za jediný textil-

ný materiál, ktorého hmotnos� je súhrnom hmotnosti jeho zlo�iek; pri zatrieïovaní tkanín sa kovové vlákno
pova�uje za textilný materiál;

b) výber príslu�nej polo�ky treba vykona� tak, �e sa najprv urèí kapitola a potom vhodná polo�ka tejto kapitoly
bez oh¾adu na materiál, ktorý nie je zatriedený do tejto kapitoly;

c) ak sa kapitoly 54 a 55 majú bra� do úvahy spoloène s inou kapitolou, tieto dve kapitoly sa pova�ujú za jednu
kapitolu;

d) ak sa kapitola alebo polo�ka týka tovaru z rozdielnych textilných materiálov, pokladajú sa tieto materiály za
jediný textilný materiál.

C. Ustanovenia odsekov A a B sa vz�ahujú tie� na priadze uvedené v poznámkach 3, 4, 5 alebo 6.
3. A. Okrem výnimiek urèených v odseku B sa v tejto triede priadze [jednoduché, násobné (súkané) alebo káblované]

pod¾a ïal�ích opisov pova�ujú za �motúzy, povrazy, �núry a laná�:
a) z prírodného hodvábu alebo odpadu z prírodného hodvábu, s då�kovou hmotnos�ou väè�ou ako 20 000

decitexov;
b) z chemických vlákien (vrátane priadzí z dvoch monofilov alebo viacerých monofilov kapitoly 54), s då�kovou

hmotnos�ou väè�ou ako 10 000 decitexov;
c) konopné alebo ¾anové:

1) hladené alebo le�tené, s då�kovou hmotnos�ou 1 429 decitexov alebo väè�ou; alebo
2) nehladené alebo nele�tené, s då�kovou hmotnos�ou väè�ou ako 20 000 decitexov;

d) z kokosových vlákien, trikrát alebo viackrát súkaných;
e) z ostatných rastlinných vlákien, s då�kovou hmotnos�ou väè�ou ako 20 000 decitexov; alebo
f) zosilnené kovovým vláknom.

B. Okrem:
a) priadze z vlny alebo ostatných zvieracích chlpov a papierovej priadze, inej ako priadze zosilnenej kovovým

vláknom;
b) kábla z chemického hodvábu kapitoly 55 a multifilamentnej priadze bez zákrutu alebo so zákrutom men�ím

ako 5 zákrutov na meter kapitoly 54;
c) mesinského vlasu polo�ky 5006 a monofilov kapitoly 54;
d) metalizovanej priadze polo�ky 5605; pre priadzu zosilnenú kovovým vláknom platí odsek A f); a
e) �enilkovej priadze, opradenej priadze (tzv. gympu) a sluèkovej pletenej priadze polo�ky 5606.

4. A. Okrem výnimiek uvedených v odseku B tejto poznámky sa za �upravené na predaj v malom� na úèely kapitol 50,
51, 52, 54 a 55 pova�ujú priadze [jednoduché, násobné (súkané) alebo káblované]:
a) na kartách, cievkach, dutinkách alebo podobných podlo�kách, s hmotnos�ou (vrátane podlo�ky), ktorá ne-

presahuje:
1. 85 g, ak ide o prírodný hodváb, odpad z prírodného hodvábu alebo priadzu z chemických vlákien; alebo
2. 125 g v ostatných prípadoch;

b) v klbkách, pradenách alebo pradienkach s då�kovou hmotnos�ou, ktorá nepresahuje:
1. 85 g, ak ide o priadzu z chemických vlákien s hmotnos�ou ni��ou ako 3 000 decitexov, prírodný hodváb ale-

bo odpad z prírodného hodvábu;
2. 125 g v prípade v�etkých ostatných priadzí s då�kovou hmotnos�ou men�ou ako 2 000 decitexov; alebo
3. 500 g v ostatných prípadoch;

c) v pradenách alebo pradienkach zlo�ených z nieko¾kých men�ích pradienok oddelených deliacimi ni�ami na
vzájomne nezávislé, s jednotnou hmotnos�ou nepresahujúcou:
1. 85 g, ak ide o prírodný hodváb, odpad z prírodného hodvábu alebo priadzu z chemických vlákien; alebo
2. 125 g v ostatných prípadoch.

B. Okrem:
a) jednoduchej priadze z akéhoko¾vek textilného materiálu okrem:

1. jednoduchej priadze z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, nebielenej; a
2. jednoduchej priadze z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, bielenej, farbenej alebo potlaèenej, s då�kovou

hmotnos�ou väè�ou ako 5 000 decitexov;
b) násobnej (súkanej) alebo káblovanej priadze, nebielenej:
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1. z prírodného hodvábu alebo odpadu z prírodného hodvábu, v akomko¾vek balení; alebo
2. z ostatných textilných materiálov okrem vlny alebo jemných zvieracích chlpov, v pradenách alebo pradien-

kach;
c) násobnej (súkanej) alebo káblovanej priadze, z prírodného hodvábu alebo odpadu z prírodného hodvábu, biele-

nej, farbenej alebo potlaèenej, s då�kovou hmotnos�ou 133 decitexov alebo men�ou; a
d) jednoduchej, násobnej (súkanej) alebo káblovanej priadze, z akéhoko¾vek textilného materiálu:

1. v krí�om navinutých pradenách alebo pradienkach; alebo
2. na podlo�kách alebo iným spôsobom upravenej, z èoho je zjavné pou�itie v textilnom priemysle (napríklad

na potáèoch, cievkach do súkacích strojov alebo v tvare ku�e¾ových cievok, útkových cievok alebo návinov
do vy�ívacích strojov).

5. Na úèely polo�iek 5204, 5401 a 5508 termín ��ijacie nite� znamená priadzu násobnú (súkanú) alebo káblovanú:
a) na podlo�kách (napríklad cievkach, dutinkách) s hmotnos�ou (vrátane podlo�ky) nepresahujúcou 1 000 g;
b) apretovanú na pou�itie ako �ijacia ni�; a
c) s koneèným zákrutom �Z�.

6. Na úèely tejto triedy termín �vysokopevnostná priadza� znamená priadzu, ktorá má mernú pevnos� vyjadrenú
v cN/tex (centinewtonoch na tex) väè�iu ako:

� jednoduchá priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov alebo polyesterov . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 cN/tex
� násobná (súkaná) alebo káblovaná priadza z nylonu alebo z ostatných polyamidov,

alebo z polyesterov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 cN/tex
� jednoduchá, násobná (súkaná) alebo káblovaná priadza z viskózového materiálu . . . . . . . . . . . . . 27 cN/tex.

7. Na úèely tejto triedy termín �celkom dohotovené� znamená:
a) výrobky prirezané (pristrihnuté) do iného ako pravouhlého tvaru;
b) výrobky dohotovené a spôsobilé na pou�itie bezprostredne (alebo pou�ite¾né po ich oddelení len prestrihnutím

deliacich nití) bez �itia alebo inej dodatoènej práce (napríklad niektoré prachovky, uteráky, obrusy, �tvorhran-
né �atky, prikrývky);

c) výrobky s obrúbenými alebo stoèenými okrajmi, okrem textílií zaèistených len proti páraniu alebo s viazanými
strapcami na ktoromko¾vek z okrajov;

d) výrobky nastrihané na rozmer, z ktorých boli vytiahnuté nite na a�úru;
e) výrobky spojené �itím, lepením alebo iným spôsobom (okrem kusového tovaru zlo�eného z dvoch alebo viace-

rých då�ok rovnakého materiálu, spojených koncami a kusového tovaru z dvoch alebo viacerých textílií, tie�
podlo�eného alebo vypchatého);

f) výrobky pletené alebo háèkované do tvaru, predkladané ako samostatný diel, alebo v urèitom poète dielov.
8. Na úèely kapitol 50 a� 60:

a) do kapitol 50 a� 55 a 60 a, ak nie je urèené inak, do kapitol 56 a� 59 nepatria dohotovené výrobky pod¾a poznám-
ky 7 tejto triedy; a

b) do kapitol 50 a� 55 a 60 nepatria výrobky kapitol 56 a� 59.
9. K tkaninám kapitol 50 a� 55 a 60 patria textílie z vrstiev paralelných textilných nití, ktoré sú vzájomne prelo�ené

v ostrom alebo pravom uhle. Tieto vrstvy sú medzi sebou spojené v miestach prekrí�enia spojivom alebo tepelným
spracovaním.

10. Pru�né výrobky vyrobené z textilných materiálov kombinovaných s kauèukovými ni�ami sa zatrieïujú do tejto trie-
dy.

11. Na úèely tejto triedy termín �impregnovaný� znamená tie� impregnovaný �ponorením�.
12. Na úèely tejto triedy termín �polyamidy� znamená tie� �aramidy�.
13. Ak nie je urèené inak, textilné odevy z rôznych polo�iek sa zatriedia do ich vlastných polo�iek, dokonca aj ak sú do-

dávané v súboroch na predaj v malom. Na úèely tejto poznámky termín �textilné odevy� znamená odevy polo�iek
6101 a� 6114 a polo�iek 6201 a� 6211.

Poznámky k podpolo�kám

1. V triede XI a tam, kde je to mo�né v rámci tejto nomenklatúry, majú jednotlivé termíny tento význam:
a) Elastomerná priadza

Priadza zo syntetického textilného materiálu vrátane monofilu, iná ako tvarovaná, ktorá sa pri natiahnutí na
trojnásobok svojej pôvodnej då�ky nepretrhne a ktorá sa po natiahnutí na dvojnásobok svojej pôvodnej då�ky
vráti najneskôr po piatich minútach na då�ku, ktorá nie je väè�ia ako 1,5-násobku pôvodnej då�ky.

b) Nebielená priadza
Priadza, ktorá:
1. má prirodzenú farbu vlákien, ktoré ju tvoria, a nebola bielená, farbená (ani v hmote), ani potlaèená; alebo
2. je neurèitej farby (�zrebná priadza�), vyrobená z trhaného materiálu. Taká priadza mô�e by� upravená bezfa-

rebnou apretáciou alebo nestálym farbivom (ktoré po jednoduchom vypraní mydlom zmizne), a ak je z che-
mických vlákien, upravená v hmote matovacími prostriedkami (napríklad oxidom titanièitým).

c) Bielená priadza

Èiastka 233 Zbierka zákonov è. 573/2003 Strana 4685



Priadza, ktorá:
1. bola podrobená bieliacemu procesu, je zhotovená z bielených vlákien, alebo ak nie je urèené inak, bola zafar-

bená na bielu farbu (tie� v hmote) alebo bola upravená bielou apretáciou;
2. je zo zmesi bielených a nebielených vlákien; alebo
3. je násobná (súkaná) alebo káblovaná a je z nebielených a bielených priadzí.

d) Farebná (farbená alebo potlaèená) priadza
Priadza, ktorá:
1. je farbená (tie� v hmote) iným ako bielym alebo nestálym farbivom alebo potlaèená, alebo je vyrobená zo za-

farbených alebo potlaèených vlákien;
2. je zo zmesi farebných vlákien rôznych farieb alebo zo zmesi nebielených alebo bielených vlákien s farebnými

vláknami (efektné alebo zmie�ané priadze), alebo je potlaèená jednou alebo nieko¾kými farbami v urèitých in-
tervaloch tak, �e vzniká dojem bodiek;

3. je získaná z prameòov alebo predpriadze, ktoré boli potlaèené; alebo
4. je násobná (súkaná) alebo káblovaná a je z nebielenej alebo bielenej priadze a z farebnej priadze.
Tieto definície sa vz�ahujú aj na monofily a pásiky alebo na podobné výrobky kapitoly 54.

e) Nebielená tkanina
Tkanina vyrobená z nebielenej priadze, ktorá nebola bielená, farbená ani potlaèená. Takáto tkanina mô�e by�
upravená bezfarebným prostriedkom alebo nestálym farbivom.

f) Bielená tkanina
Tkanina, ktorá:
1. bola bielená, alebo ak nie je stanovené inak, zafarbená na bielo alebo upravená bielou apretáciou, v kuse;
2. je z bielenej priadze; alebo
3. je z nebielenej a bielenej priadze.

g) Farebná tkanina
Tkanina, ktorá:
1. je zafarbená na jednotný, iný ako biely odtieò (ak nie je urèené inak), alebo upravená v kuse farebnou koneè-

nou úpravou inou ako bielou (ak nie je urèené inak); alebo
2. je z farebných priadzí jednoduchého odtieòa.

h) Tkanina z rôznofarebných priadzí
Tkanina (iná ako potlaèená), ktorá:
1. je z rôznofarebných priadzí alebo priadzí rôznych odtieòov tej istej farby (inej ako prirodzenej farby vlákien,

ktoré ju vytvárajú);
2. je z nebielenej alebo bielenej priadze a farebnej priadze; alebo
3. je z efektných alebo zmie�aných priadzí (�aspé alebo melé).
(V �iadnom prípade sa neberie do úvahy priadza pou�itá na okrajoch a na koncoch kusa.)

ij) Potlaèená tkanina
Tkanina, ktorá bola potlaèená v kuse, tie� vyrobená z rôznofarebných priadzí. (Za potlaèené tkaniny sa takisto
pova�ujú aj tkaniny, na ktoré bola vzorka nanesená, napríklad �tetcom alebo striekacou pi�to¾ou, prenosovou
tlaèou, vloèkovaním alebo batikovaním.) Mercerovanie nemá vplyv na zatrieïovanie priadzí alebo textílií v rám-
ci uvedených definícií. Definície v písmenách e) a� ij) sa aplikujú, z prípadu na prípad, na pletené alebo háèko-
vané látky.

k) Plátnová väzba
�truktúra tkaniny, v ktorej ka�dá útková ni� prechádza striedavo nad a pod osnovnými ni�ami ulo�enými ved¾a
seba a ka�dá osnovná ni� prechádza striedavo nad a pod útkovými ni�ami ulo�enými ved¾a seba.

2. A. Výrobky kapitol 56 a� 63, ktoré obsahujú dva alebo viac textilných materiálov, sa posudzujú, akoby boli celé
z toho istého textilného materiálu, ktorý by bol urèený pod¾a poznámky 2 tejto triedy na zatrieïovanie výrobkov
kapitol 50 a� 55 alebo polo�ky 5809 zlo�ených z rovnakých textilných materiálov.

B. Toto pravidlo sa pou�ije takto:
a) tam, kde je to vhodné, berie sa do úvahy len tá èas� výrobku, ktorá urèuje zatriedenie pod¾a interpretaèného

pravidla 3;
b) pri textilných výrobkoch vyrobených z podkladovej textílie a vlasového alebo sluèkového povrchu sa podkla-

dová textília neberie do úvahy;
c) pri vý�ivkách polo�ky 5810 a tovaru z nich sa berie do úvahy len podkladová textília. Av�ak vý�ivky bez vidi-

te¾ného podkladu a tovar z nich sa zatrieïujú len pod¾a vy�ívacích nití.
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50. kapitola

Hodváb
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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

5001 00 00 Kokóny priadky moru�ovej spôsobilé na zmotávanie ZZZ bez cla bez cla

5002 00 00 Surový hodváb (nesúkaný) ZZZ 5,0 bez cla -100

5003 Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotá-

vanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu):

5003 10 00 - Nemykaný alebo neèesaný ZZZ 24,0 bez cla

5003 90 00 - Ostatný ZZZ 24,0 bez cla

5004 00 Hodvábna priadza (iná ako spradená z hodvábneho odpadu)

neupravená na predaj v malom:

5004 00 10 - Nebielená, praná alebo bielená ZZZ 5,0 0,8 -100

5004 00 90 - Ostatná ZZZ 5,0 0,8 -100

5005 00 Priadza spradená z hodvábneho odpadu, neupravená na pre-

daj v malom:

5005 00 10 - Nebielená, praná alebo bielená ZZZ 15,0 1,9 -100

5005 00 90 - Ostatná ZZZ 15,0 1,9 -100

5006 00 Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu,

upravená na predaj v malom; messinský vlas:

5006 00 10 - Hodvábna priadza ZZZ 15,0 4,3

5006 00 90 - Priadza spradená z buretového alebo iného hodvábneho odpadu;

messinský vlas ZZZ 15,0 4,3

5007 Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:

5007 10 00 - Tkaniny z buretového hodvábu MTK 40,0 4,0

5007 20 - Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti

hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného ako buretového:

- - Krepy:

5007 20 11 - - - Nebielené, prané alebo bielené MTK 16,0 3,3

5007 20 19 - - - Ostatné MTK 16,0 3,3

- - Pon�é, habutai, honan, �antung, corah a podobné tkaniny z Ïa-

lekého východu, celé z hodvábu (nemie�ané s buretovým alebo

iným hodvábnym odpadom alebo inými textilnými materiálmi):

5007 20 21 - - - Plátnové väzby, nebielené alebo inak neupravené ako prané MTK 16,0 3,3
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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

- - - Ostatné:

5007 20 31 - - - - Plátnové väzby MTK 16,0 3,3

5007 20 39 - - - - Ostatné MTK 16,0 3,3

- - Ostatné:

5007 20 41 - - - Priesvitné tkaniny (vo¾ná väzba) MTK 16,0 3,3

- - - Ostatné:

5007 20 51 - - - - Nebielené, prané alebo bielené MTK 16,0 3,3

5007 20 59 - - - - Farbené MTK 16,0 3,3

- - - - Z rôznofarebných priadzí:

5007 20 61 - - - - - So �írkou presahujúcou 57 cm, ale nepresahujúcou 75 cm MTK 16,0 3,3

5007 20 69 - - - - - Ostatné MTK 16,0 3,3

5007 20 71 - - - - Potlaèené MTK 16,0 3,3

5007 90 - Ostatné tkaniny:

5007 90 10 - - Nebielené, prané alebo bielené MTK 18,0 4,3

5007 90 30 - - Farbené MTK 18,0 4,3

5007 90 50 - - Z rôznofarebných priadzí MTK 18,0 4,3

5007 90 90 - - Potlaèené MTK 18,0 4,3
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