PRÍLOHA V
PRODUKTY VYLÚČENÉ Z KUMULÁCIE
USTANOVENEJ V ČLÁNKU 3 A 4
Kód KN
1704 90 99

Opis tovaru
Iné cukrovinky, neobsahujúce kakao.
Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1806 10 30
1806 10 90

- kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo sladidlá:
- - obsahujúci 65 % hmotnosti alebo viac, ale menej než 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane
invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza
- - obsahujúci 80 % hmotnosti alebo viac sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako
sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej ako sacharóza
-Ostatné prípravky obsahujúce kakao v blokoch, doskách alebo v tyčinkách vážiace viac ako
2 kg alebo v roztoku, paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch v nádobách alebo

1806 20 95

v bezprostrednom obale, s hmotnosťou obsahu presahujúcou 2 kg:
-- Ostatné
--- Ostatné
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1901 90 99

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, škrobu alebo zo sladových
výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom
odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek
0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom
odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté
- Ostatné
-- Iné (ako sladový výťažok)
--- Ostatné

2101 12 98

Ostatné prípravky na základe kávy.

2101 20 98

Ostatné prípravky na základe čaju alebo maté.
Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté

2106 90 59

- Ostatné
-- Ostatné

2106 90 98

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
- Iné (ako bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky)
-- Ostatné
--- Ostatné
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Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo
niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na

3302 10 29

základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:
-Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle
--Druhy používané v nápojovom priemysle:
---Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:
----So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %
----Ostatné:
-----Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce
v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy
alebo škrobu
-----Ostatné
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