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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 860/2010
z 10. septembra 2010,
ktorým sa na rok 2010 stanovuje „zoznam Prodcom“ priemyselných výrobkov, stanovený
nariadením Rady (EHS) č. 3924/91
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

(4)

Zoznam výrobkov, ktorý nariadenie (EHS) č. 3924/91
vyžaduje a na ktorý sa odkazuje ako na „zoznam
Prodcom“, je spoločný pre všetky členské štáty
a potrebný na porovnanie údajov medzi členskými
štátmi.

(5)

Zoznam Prodcom je nutné aktualizovať, preto je
potrebné stanoviť tento zoznam na rok 2010.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém zria
deného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 223/2009 o európskej štatistike (2),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91
z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajú
cich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (1), a najmä na jeho
článok 2 ods. 6,
keďže:
(1)

(2)

(3)

Nariadenie (EHS) č. 3924/91 vyžaduje, aby členské štáty
vykonávali štatistické zisťovanie priemyselnej výroby
Spoločenstva.
Základom štatistického zisťovania priemyselnej výroby
musí byť zoznam výrobkov, podľa ktorého sa stanoví,
ktorá priemyselná výroba má byť predmetom štatistic
kého zisťovania.
Zoznam výrobkov je potrebný na umožnenie zladenia
štatistiky o výrobe a o zahraničnom obchode
a porovnania s klasifikáciou produktov (CPA) Spoločen
stva.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Zoznam Prodcom na rok 2010 je uvedený v prílohe.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 10. septembra 2010
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

(1) Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 1.

(2) Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.
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PRÍLOHA

PRODCOM

Popis

Merná
Jednotka

P

kg

S

2603 00 00

kg

S

2604 00 00

kg

S

2606 00 00

kg

S

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

2607 00 00 + 2608 00 00
+ 2609 00 00

kg

S

2602 00 00 + 2605 00 00
+ 2610 00 00 +
2611 00 00 + 2613 [10 00
+ 90 00] + 2614 00 00 +
2615 [10 00 + 90 00] +
2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

NACE 07.10: Dobývanie železných rúd
CPA 07.10.10: Železné rudy
07.10.10.00

Železné rudy a koncentráty (okrem nepražených železných
pyritov)

2601 [11 00 + 12 00]

NACE 07.29: Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
CPA 07.29.11: Medené rudy a ich koncentráty
07.29.11.00

Medené rudy a koncentráty

CPA 07.29.12: Niklové rudy a ich koncentráty
07.29.12.00

Niklové rudy a koncentráty

CPA 07.29.13: Hliníkové rudy a ich koncentráty
07.29.13.00

Hliníkové rudy a koncentráty

CPA 07.29.14: Rudy drahých kovov a ich koncentráty
07.29.14.00

Rudy drahých kovov a koncentráty

CPA 07.29.15: Olovené, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty
07.29.15.00

Olovené, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty

CPA 07.29.19: Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty i. n.
07.29.19.00

Rudy ostatných neželezných kovov a ich koncentráty

NACE 08.11: Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice
CPA 08.11.11: Mramor a ostatné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene
08.11.11.33

Mramor a travertín, surový alebo zhruba opracovaný

2515 11 00

kg

T

08.11.11.36

Mramor a travertín len rozrezané na pravouhlé alebo štvorcové
bloky alebo dosky

2515 12 00

kg

T

08.11.11.50

Ekausín a ostatný vápenatý monumentálny alebo stavebný
kameň s mernou hmotnosťou ≥ 2,5

2515 20 00

kg

T

CPA 08.11.12: Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene
08.11.12.33

Žula, surová alebo zhruba opracovaná, netvarovaná

2516 11 00

kg

T

08.11.12.36

Žula len rozrezaná na pravouhlé (vrátane štvorcových) blokov
alebo dosiek

2516 12 00

kg

T

Poznámky
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Merná
Jednotka

P

08.11.12.50

Pieskovec

2516 20 00

kg

T

08.11.12.90

Porfýr, čadič, kremenec a ostatné kamene na výtvarné alebo
stavebné účely, surové, nahrubo opracované alebo len rozre
zané (okrem vápenatých kameňov na výtvarné alebo stavebné
účely s hmotnosťou ≥ 2,5, žuly a pieskovca)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

CPA 08.11.20: Vápenec a sadrovec
08.11.20.30

Sadrovec a anhydrit

2520 10 00

kg

T

08.11.20.50

Vápencové tavidlo, vápenec a iný vápenatý kameň používaný
na výrobu výrobkov z vápenca alebo cementu (s výnimkou
rozdrveného vápenca a vápenatého tesaného kameňa)

2521 00 00

kg

T

CPA 08.11.30: Krieda a nekalcinovaný dolomit
08.11.30.10

Krieda

2509 00 00

kg

T

08.11.30.30

Dolomit, surový, hrubo opracovaný alebo rezaný do obdĺžni
kových alebo štvorcových kvádrov alebo dosák (s výnimkou
kalcinovaného, rozdrveného dolomitu)

2518 10 00

kg

T

2514 00 00

kg

T

CPA 08.11.40: Bridlica
08.11.40.00

Bridlica, surová, hrubo opracovaná alebo len rezaná na obdĺžni
kové alebo štvorcové kvádre alebo dosky

NACE 08.12: Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
CPA 08.12.11: Prírodné piesky
08.12.11.50

Kremičité piesky (kremenné piesky alebo priemyselné piesky)

2505 10 00

kg

S

08.12.11.90

Stavebné piesky také ako hlinité piesky; kaolínové piesky; fels
patické piesky (s výnimkou kremičitých pieskov, piesky obsa
hujúce kovy)

2505 90 00

kg

S

CPA 08.12.12: Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk
08.12.12.10

Štrk; okruhliaky; obliakový štrk a pazúrik používaný na betó
nové zmesi; na štrkovanie ciest alebo železníc alebo iné štrky

2517 10 10

kg

S

08.12.12.30

Lámaný kameň používaný na betónové zmesi; na štrkovanie
ciest a ostatné stavebné účely (s výnimkou štrku; okruhliakov;
obliakového štrku a pazúrika)

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

08.12.12.50

Granuly, drvina a prach z mramoru

2517 41 00

kg

S

08.12.12.90

Granuly, drvina a prach z travertínu, ekauzínu, granitu, porfýru,
čadiča, pieskovca a ostatných kameňov na výtvarné účely

2517 49 00

kg

S

Poznámky
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Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 08.12.13: Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou okruhliakov, štrku, pazúrika a kremenných okruhliakov na
stavebné účely
08.12.13.00

Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou
okruhliakov, štrku, pazúriku a kremenných okruhliakov na
stavebné účely

2517 20 00

kg

S

CPA 08.12.21: Kaolíny a ostatné kaolínové íly
08.12.21.40

Kaolín

2507 00 20

kg

T

08.12.21.60

Kaolínová hlina (guľôčky a iné plastické íly)

2507 00 80

kg

T

CPA 08.12.22: Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové alebo dinasové hliny
08.12.22.10

Bentonit

2508 10 00

kg

T

08.12.22.30

Žiaruvzdorný íl

2508 30 00

kg

T

08.12.22.50

Obyčajné íly a ílovité bridlice na stavebné účely (okrem bento
nitu, žiaruvzdorného ílu, expandovaných ílov, kaolínu
a kaolínvých ílov); andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové
alebo dinasové hliny

2508 [40 00 + 50 00 +
60 00 + 70 00]

kg

T

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

2511
2528
2529
2530

kg

T

kg

T

kg

T

NACE 08.91: Ťažba chemických a hnojivových minerálov
CPA 08.91.11: Prírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty
08.91.11.00

Prírodné fosfáty vápenaté, prírodné fosfáty hlinito-vápenaté
a fosfátová krieda

CPA 08.91.12: Nepražený pyrit; surová alebo nerafinovaná síra
08.91.12.00

Nepražené železné pyrity; surová alebo nerafinovaná síra
(vrátane regenerovanej)

CPA 08.91.19: Ostatné chemické a hnojivové minerály
08.91.19.00

Ostatné chemické a hnojivové nerasty

[10 00
[10 00
[21 00
[20 00

+
+
+
+

20 00] +
90 00] +
22 00] +
90 00]

NACE 08.93: Ťažba soli
CPA 08.93.10: Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda
08.93.10.00

Soľ (vrátane denaturovanej soli, ale okrem soli na ľudskú
konzumáciu) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku,
alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na
zabezpečenie tekutosti

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

NACE 08.99: Iná ťažba a dobývanie i. n.
CPA 08.99.10: Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny
08.99.10.00

Prírodné živice (bitúmen) a prírodný asfalt, asfaltity asfaltové
horniny

2714 90 00
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Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 08.99.21: Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov) neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo
tvarované
08.99.21.00

Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných
diamantov), neopracované alebo jednoducho rezané alebo
hrubo tvarované

7102 [10 00 + 31 00] +
10 00]

c/k @

T

CPA 08.99.2: Priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund,
prírodný granát a iné prírodné brúsivá
08.99.22.00

Priemyselné diamanty, neopracované alebo jednoducho rezané,
štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund,
prírodný granát a iné prírodné brúsivá

2513 [10 00 + 20 00] +
21 00]

kg

T

2504 [10 00 + 90 00] +
2506 10 00 + 2512 00 00
+ 2519 [10 00 + 90 (10 +
30 + 90)] + 2524 [10 00 +
90 00] + 2525 [10 00 +
20 00 + 30 00] + 2526
[10 00 + 20 00] + 2529
[10 00 + 30 00] +
2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

CPA 08.99.29: Ostatné nerasty
08.99.29.00

Ostatné nerasty

NACE 10.11: Spracovanie a konzervovanie mäsa
CPA 10.11.11: Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené
10.11.11.40

Čerstvé alebo chladené jatočne upravené, polovice a štvrtiny,
z hovädzieho a teľacieho mäsa

0201 [10 00 + 20 (20 + 30
+ 50)]

kg

S

10.11.11.90

Čerstvé alebo chladené kusy z hovädzieho a teľacieho mäsa

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

CPA 10.11.12: Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené
10.11.12.30

Čerstvé alebo chladené v jatočnej úprave a polovice
z bravčového mäsa (vrátane čerstvého mäsa baleného so
soľou ako dočasným konzervačným prípravkom)

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

10.11.12.50

Čerstvé alebo chladené stehná, plecia a ich časti z bravčového
mäsa (vrátane čerstvého mäsa baleného so soľou ako dočasným
konzervačným prípravkom)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.11.12.90

Čerstvé alebo chladené mäso bravčové (vrátane mäsa baleného
so soľou ako dočasným konzervačným prípravkom,
s výnimkou trupov a polovíc, stehien, pliec a ich častí)

0203 [19 (11 + 13 + 15 +
55 + 59 + 90)]

kg

S

0204 [10 00 + 21 00 + 22
(10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

0204 [50 (11 + 13 + 15 +
19 + 31 + 39)]

kg

S

CPA 10.11.13: Baranie mäso, čerstvé alebo chladené
10.11.13.00

Čerstvé alebo chladené v jatočnej úprave, polovice a kusy
z jahňacieho alebo ovčieho mäsa

CPA 10.11.14: Kozie mäso, čerstvé alebo chladené
10.11.14.00

Čerstvé alebo chladené mäso z kôz
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010
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Merná
Jednotka

P

kg

S

Poznámky

CPA 10.11.15: Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené
10.11.15.00

Čerstvé alebo chladené mäso z ostatných koňovitých zvierat

0205 00 20

CPA 10.11.20: Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené
10.11.20.00

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní
a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

0206 [10 (10 + 95 + 98) +
3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

0202 [10 00 + 20 (10 + 30
+ 50 + 90) + 30 (10 + 50 +
90)]

kg

S

CPA 10.11.31: Hovädzie mäso, mrazené
10.11.31.00

Mrazené jatočne upravené, polovice, štvrtiny z hovädzieho
a teľacieho mäsa

CPA 10.11.32: Bravčové mäso, mrazené
10.11.32.30

Mrazené trupy, polovice z bravčového mäsa

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

10.11.32.50

Mrazené stehná, plecia a časti z bravčového mäsa

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.11.32.90

Mrazené bravčové mäso (s výnimkou trupov a polovíc, stehien,
pliec a častí)

0203 [29 (11 + 13 + 15 +
55 + 59 + 90)]

kg

S

0204 [30 00 + 41 00 + 42
(10 + 30 + 50 + 90) + 43
(10 + 90)]

kg

S

0204 [50 (51 + 53 + 55 +
59 + 71 + 79)]

kg

S

0205 00 80

kg

S

CPA 10.11.33: Baranie mäso, mrazené
10.11.33.00

Mrazené v jatočnej úprave, polovice a kusy z jahňacieho alebo
ovčieho mäsa

CPA 10.11.34: Kozie mäso, mrazené
10.11.34.00

Mrazené mäso z kôz

CPA 10.11.35: Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, mrazené
10.11.35.00

Mrazené mäso z koní a ostatných koňovitých zvierat

CPA 10.11.39: Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené
10.11.39.10

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní
a ostatných koňovitých zvierat, mrazené

0206 [21 00 + 22 00 + 29
(10 + 91 + 99) + 41 00 +
49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

10.11.39.30

Čerstvé, chladené alebo mrazené jedlé mäso a droby (vrátane
králikov a zajacov, diviny, s výnimkou hydiny, hovädzieho
dobytka a koní, ošípaných, oviec a kôz, žabích stehienok)

0208 [10 (10 + 90) + 30 00
+ 40 (10 + 90) + 50 00 +
90 (10 + 30 + 55 + 60 +
70 + 95)]

kg

S

5101 19 00

kg

S

CPA 10.11.41: Jatočná vlna neodmastená vrátane prepranej jatočnej vlny
10.11.41.00

Mastná vlna nemykaná alebo nečesaná (vrátane praného rúna)
(s výnimkou strihanej vlny)
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Popis
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Merná
Jednotka

P

p/st

S

4101 90 00

kg

S

4102 [10 (10 + 90) + 21 00
+ 29 00]

p/st

S

4103 90 10

p/st

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 10.11.42: Celé surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat
10.11.42.00

Surové kože a usne z dobytka alebo koní, celé

4101 [20 (10 + 30 + 50 +
90) + 50 (10 + 30 + 50 +
90)]

CPA 10.11.43: Ostatné surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat
10.11.43.00

Surové kože a usne z dobytka alebo koní (s výnimkou v celku)

CPA 10.11.44: Surové kožky a kože z oviec alebo jahniat
10.11.44.00

Kože z oviec alebo jahniat

CPA 10.11.45: Surové kožky a kože z kôz alebo kozliat
10.11.45.00

Surové kože a usne z kôz alebo kozliat nevyčinené, čerstvé
alebo konzervované

CPA 10.11.50: Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných
10.11.50.40

Bravčový tuk neprerastený chudým mäsom, čerstvý, chladený,
mrazený, solený, v soli alebo údený (s výnimkou škvareného)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

10.11.50.60

Bravčová masť a iný bravčový tuk, škvarený

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

10.11.50.70

Tuky z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, surové alebo škvarené

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.11.60: Surové živočíšne droby, nejedlé
10.11.60.30

Vnútornosti, mechúry a žalúdky zo zvierat, celé alebo po
kusoch (s výnimkou rybacích)

0504 00 00

kg

S

10.11.60.90

Zvierací odpad, nevhodný na ľudskú spotrebu (s výnimkou rýb,
čriev, mechúrov a žalúdkov)

0502 [10 00 + 90 00] +
0506 [10 00 + 90 00] +
0507 10 00 + 0510 00 00
+ 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

NACE 10.12: Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
CPA 10.12.10: Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené
10.12.10.10

Čerstvé alebo chladené celé kurčatá

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.12.10.20

Čerstvé alebo chladené celé morky

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

10.12.10.30

Čerstvé alebo chladené celé husi, kačice a perličky

0207 [32 (11 + 15 + 19 +
51 + 59 + 90)]

kg

S

10.12.10.40

Čerstvé alebo chladené pečene z husí a kačíc

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

10.12.10.50

Čerstvé alebo chladené kusy kurčiat

0207 [13 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

10.12.10.60

Čerstvé alebo chladené kusy morky

0207 [26 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

Poznámky
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PRODCOM

10.12.10.70

Popis

Čerstvé alebo chladené kusy kačíc, husí a perličiek

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

0207 [35 (11 + 15 + 21 +
23 + 25 + 31 + 41 + 51 +
53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 10.12.20: Hydinové mäso, mrazené
10.12.20.13

Mrazené celé kurčatá

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

10.12.20.15

Mrazené celé morky

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

10.12.20.17

Mrazené celé kačice, husi a perličky

0207 [33 (11 + 19 + 51 +
59 + 90)]

kg

S

10.12.20.53

Mrazené kusy kurčiat

0207 [14 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

10.12.20.55

Mrazené kusy moriek

0207 [27 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

10.12.20.57

Mrazené kusy kačíc, husí a perličiek

0207 [36 (11 + 15 + 21 +
23 + 25 + 31 + 41 + 51 +
53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

10.12.20.80

Mrazené hydinové pečienky

0207 [14 91 + 27 91 + 36
(81 + 85 + 89)]

kg

S

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

CPA 10.12.30: Hydinový tuk
10.12.30.00

Hydinové tuky

CPA 10.12.40: Jedlé droby z hydiny
10.12.40.20

Čerstvé alebo chladené hydinové droby (s výnimkou pečene
z husí a kačíc)

0207 [13 (91 + 99) + 26
(91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

10.12.40.50

Mrazené hydinové droby (s výnimkou pečene)

0207 [14 99 + 27 99 +
36 90]

kg

S

6701 00 00

kg

S

CPA 10.12.50: Vtáčie perie a kože s perím alebo páperím
10.12.50.00

Preparované kože vtákov s perím alebo páperím, perie, časti
peria …

NACE 10.13: Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
CPA 10.13.11: Bravčové mäso, kusy, solené, sušené alebo údené (slanina a šunka)
10.13.11.20

Stehná, plecia a ich časti s kosťou z ošípanej, solené, v soľanke,
sušené alebo údené

0210 [11 (11 + 19 + 31 +
39 + 90)]

kg

S

10.13.11.50

Boky a ich časti z ošípaných, solené, v soľanke, sušené alebo
údené

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.13.11.80

Bravčové mäso solené, v soľanke, sušené alebo údené (vrátane
slaniny, 3/4 stredný bok, predné-zadné, obličky a ich časti;
s výnimkou stehien, pliec a ich častí s kosťou)

0210 [19 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 70 + 81 +
89 + 90)]

kg

S

Poznámky

5.10.2010

PRODCOM

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/9

Merná
Jednotka

P

kg

S

Poznámky

CPA 10.13.12: Hovädzie mäso, solené, sušené alebo údené
10.13.12.00

Hovädzie a teľacie mäso solené; v soli; sušené alebo údené

0210 [20 (10 + 90)]

CPA 10.13.13: Ostatné mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené (okrem bravčového a hovädzieho mäsa); jedlé
múčky a prášky z mäsa alebo z drobov
10.13.13.00

Mäso solené; v soli; sušené alebo údené; múčky a prášky z mäsa
alebo drobov (s výnimkou bravčového mäsa, hovädzieho mäsa
soleného a teľacieho mäsa soleného; v slanom náleve; sušené
alebo údené)

0210 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 (10 + 21 + 29 +
31 + 39 + 41 + 49 + 51 +
59 + 60 + 71 + 79 + 80 +
90)]

kg

S

CPA 10.13.14: Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi
10.13.14.30 z

Párky, salámy a podobné výrobky z pečene a potravinové
prípravky na podklade týchto výrobkov (s výnimkou priprave
ných pokrmov a jedál)

1601 00 10

kg

S

10.13.14.60 z

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi
a potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov (s
výnimkou párkov a salám z pečene a pripravených pokrmov
a jedál)

1601 00 99

kg

S

CPA 10.13.15: Ostatné upravené a konzervované mäso, droby alebo krv okrem upravených jedál z mäsa a drobov
10.13.15.05 z

Pripravené alebo konzervované pečene z husí alebo kačíc (s
výnimkou párkov a salám a pripravených pokrmov a jedál)

1602 20 10

kg

S

10.13.15.15 z

Pripravené alebo konzervované pečene z iných zvierat (s
výnimkou párkov a salám a pripravených pokrmov a jedál)

1602 20 90

kg

S

10.13.15.25 z

Pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z moriek (s
výnimkou párkov a salám, prípravkov z pečene a pripravených
pokrmov a jedál)

1602 [31 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

10.13.15.35 z

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z hydiny (s
výnimkou párkov a salám, prípravkov z pečene
a pripravených pokrmov a jedál)

1602 [32 (11 + 19 + 30 +
90) + 39 (21 + 29 + 40 +
80)]

kg

S

10.13.15.45 z

Pripravené alebo konzervované mäso zo svíň: stehná a ich časti
(s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

10.13.15.55 z

Pripravené alebo konzervované mäso zo svíň: pliecko a jeho
časti (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

10.13.15.65 z

Pripravené alebo konzervované mäso, droby a zmesi
z domácich svíň obsahujúce menej ako 40 % mäsa alebo mäso
vých drobov akéhokoľvek druhu a tukov akéhokoľvek druhu (s
výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogeni
zovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených
pokrmov a jedál)

1602 49 50

kg

S

10.13.15.75 z

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby a zmesi
zo svíň vrátane zmesí (s výnimkou párkov a salám
a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov,
prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

1602 [49 (11 + 13 + 15 +
19 + 30 + 90)]

kg

S

10.13.15.85 z

Pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z hovädzích
zvierat (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov,
homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene
a pripravených pokrmov a jedál)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

L 262/10
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PRODCOM

10.13.15.95 z

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

kg

S

2301 10 00

kg

S

—

—

I

0304 [11 (10 + 90) + 12
(10 + 90) + 19 (01 + 03 +
13 + 15 + 17 + 18 + 31 +
33 + 35 + 39 + 91 + 97 +
99)]

kg

S

0302 70 00

kg

S

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby
vrátane krvi (s výnimkou párkov a salám a podobných
výrobkov,
homogenizovaných
prípravkov,
prípravkov
z pečene a pripravených pokrmov a jedál)

1602 [90 (10 + 31 + 51 +
61 + 69 + 72 + 74 + 76 +
78 + 99)]

CPA 10.13.16: Múčky, prášky a pelety z mäsa nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky
10.13.16.00

Múčka, drvina a aglomerované výrobky z mäsa nevhodné na
spotrebu, oškvarky

CPA 10.13.91: Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov
10.13.91.00

Varenie a ostatné prípravné služby na výrobu mäsových
výrobkov

NACE 10.20: Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
CPA 10.20.11: Rybacie filé a ostatné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené
10.20.11.00

Čerstvé alebo chladené rybie filé a ostatné rybie mäso bez kostí

CPA 10.20.12: Rybacie pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené
10.20.12.00

Čerstvá alebo chladená rybia pečeň a ikry

CPA 10.20.13: Ryby, mrazené
10.20.13.30

Mrazené celé morské ryby

0303 [11 00 + 19 00 + 21
(10 + 20 + 80) + 22 00 +
29 00 + 31 (10 + 30 + 90)
+ 32 00 + 33 00 + 39 (10 +
30 + 70) + 41 (10 + 90) +
42 (12 + 18 + 42 + 48 +
90) + 43 (10 + 90) + 44 (10
+ 90) + 45 (10 + 90) + 46
(10 + 90) + 49 (30 + 80) +
51 00 + 52 (10 + 30 + 90)
+ 61 00 + 62 00 + 71 (10 +
30 + 80) + 72 00 + 73 00 +
74 (30 + 90) + 75 (20 + 50
+ 60 + 95) + 76 00 + 77 00
+ 78 (11 + 12 + 13 + 19 +
90) + 79 (20 + 31 + 35 +
37 + 41 + 45 + 51 + 55 +
58 + 65 + 71 + 75 + 81 +
83 + 85 + 91 + 92 + 93 +
94 + 98)]

kg

S

10.20.13.60

Mrazené celé sladkovodné ryby

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

0304 [21 00 + 22 00 + 29
(01 + 03 + 05 + 13 + 15 +
17 + 18 + 21 + 29 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
45 + 51 + 53 + 55 + 56 +
58 + 59 + 61 + 65 + 68 +
71 + 73 + 75 + 79 + 83 +
85 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 10.20.14: Rybacie filé, mrazené
10.20.14.00

Mrazené rybie filé

Poznámky

5.10.2010

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

L 262/11

Merná
Jednotka

P

0304 [91 00 + 92 00 + 99
(10 + 21 + 23 + 29 + 31 +
33 + 39 + 41 + 45 + 51 +
55 + 61 + 65 + 71 + 75 +
99)]

kg

S

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 10.20.15: Rybacie mäso (mleté aj nemleté), mrazené
10.20.15.00

Mrazené rybie mäso bez kostí (s výnimkou filé)

CPA 10.20.16: Rybacie pečene, ikry a mliečie, mrazené
10.20.16.00

Mrazená rybia pečeň a ikry

CPA 10.20.21: Rybacie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené
10.20.21.00

Rybie filé: sušené, solené alebo v slanom náleve, ale nie údené

0305 [30 (11 + 19 + 30 +
50 + 90)]

CPA 10.20.22: Rybacie pečene, ikry a mliečie, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z rýb vhodné na ľudskú
konzumáciu
10.20.22.00

Múčky a drvina z rýb; vhodné na konzumáciu; rybia pečeň
a ikry; sušené; údené; solené alebo v slanom náleve

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

0305 [51 (10 + 90) + 59
(10 + 30 + 50 + 70 + 80) +
61 00 + 62 00 + 63 00 +
69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

CPA 10.20.23: Ryby, sušené, tiež solené alebo v slanom náleve
10.20.23.00

Sušené ryby, solené alebo nesolené, ryby, solené ale nie sušené,
ryby v slanom náleve (s výnimkou filé, údené)

CPA 10.20.24: Ryby vrátane filé, údené
10.20.24.20

Údený tichomorský, atlantický a dunajský losos (vrátane filé)

0305 41 00

kg

S

10.20.24.50

Údené slede (vrátane filé)

0305 42 00

kg

S

10.20.24.80

Údené ryby (vrátane filé) (s výnimkou tichomorského, atlantic
kého a dunajského lososa, sleďov)

0305 [49 (10 + 20 + 30 +
45 + 50 + 80)]

kg

S

CPA 10.20.25: Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb
10.20.25.10 z

Pripravené alebo konzervované lososy, celé alebo ich časti (s
výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

1604 11 00

kg

S

10.20.25.20 z

Pripravené alebo konzervované slede, celé alebo ich časti (s
výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

10.20.25.30 z

Pripravené alebo konzervované sardinky, malé nórske sardinky
a šproty, celé alebo ich časti (s výnimkou mletých výrobkov
a pripravených pokrmov a jedál)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.20.25.40 z

Pripravené alebo konzervované tuniaky, skipjack a bonito atlan
tický, celé alebo ich časti (s výnimkou mletých výrobkov
a pripravených pokrmov a jedál)

1604 [14 (11 + 16 + 18 +
90)]

kg

S

10.20.25.50 z

Pripravené alebo konzervované makrely, celé alebo ich časti (s
výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.20.25.60 z

Pripravené alebo konzervované sardely, celé alebo ich časti (s
výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov a jedál)

1604 16 00

kg

S

10.20.25.70 z

Rybie filé v ceste alebo strúhanke vrátane rybích prstov (s
výnimkou pripravených pokrmov a jedál)

1604 19 91

kg

S

10.20.25.80 z

Ostatné pripravené alebo konzervované ryby, celé alebo ich
časti (s výnimkou mletých výrobkov a pripravených pokrmov
a jedál)

1604 [19 (10 + 31 + 39 +
50 + 92 + 93 + 94 + 95 +
98)]

kg

S

L 262/12
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PRODCOM

10.20.25.90 z

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

1604 [20 (05 + 10 + 30 +
40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Pripravené alebo konzervované ryby (s výnimkou celých rýb
alebo ich častí a pripravených pokrmov a jedál)

Poznámky

CPA 10.20.26: Kaviár a kaviárové náhradky
10.20.26.30

Kaviár (ikry jesetera)

1604 30 10

kg

S

10.20.26.60

Kaviárové náhradky

1604 30 90

kg

S

0306 [11 (10 + 90) + 12
(10 + 90) + 13 (10 + 30 +
40 + 50 + 80) + 14 (10 +
30 + 90) + 19 (10 + 30 +
90)]

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.20.31: Kôrovce, mrazené
10.20.31.00

Mrazené kôrovce, mrazené múčky a pelety z kôrovcov, vhodné
na spotrebu

CPA 10.20.32: Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
10.20.32.00

Mäkkýše (hrebenatky, škľabky, sépie, kalmáre a chobotnice),
mrazené, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve

0307 [29 (10 + 90) + 39
(10 + 90) + 49 (01 + 11 +
18 + 31 + 33 + 35 + 38 +
51 + 59 + 71 + 91 + 99) +
59 (10 + 90)]

CPA 10.20.33: Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
10.20.33.00

Ostatné vodné bezstavovce (morské škľabky – zádenky,
medúzy atď.), mrazené, sušené, údené, solené alebo v slanom
náleve múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných
ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu, mrazené, sušené,
údené, solené alebo v slanom náleve

0307 [99 (11 + 13 + 15 +
18 + 90)]

CPA 10.20.34: Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
10.20.34.00 z

Spracované/konzervované kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné
bezstavovce (s výnimkou chladených, mrazených, sušených,
solených alebo v slanom náleve, kôrovce v mušle, tepelne spra
cované parou alebo varením) (s výnimkou pripravených
pokrmov a jedál)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91
+ 99) + 30 (10 + 90) +
40 00 + 90 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

CPA 10.20.41: Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nevhodné na ľudskú konzu
máciu
10.20.41.00

Múčky a drvina z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných
vodných bezstavovcov, nevhodné na spotrebu

2301 20 00

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.20.42: Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
10.20.42.00

Nejedlé rybie výrobky (vrátane rybieho odpadu, s výnimkou
veľrybích kostí, korálov a podobných materiálov, mušlí, nespra
covaných alebo jednoducho spracovaných/prírodných morských
húb)

0511 [91 (10 + 90)]

NACE 10.31: Spracovanie a konzervovanie zemiakov
CPA 10.31.11: Zemiaky, mrazené
10.31.11.10

Mrazené zemiaky, nevarené alebo varené v pare alebo varené vo
vode

0710 10 00

5.10.2010

SK

L 262/13

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

Mrazené zemiaky, spracované alebo konzervované (vrátane
zemiakov varených alebo čiastočne varených v oleji a potom
zmrazených, s výnimkou zemiakov v octe alebo kyseline
octovej)

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

0712 90 05

kg

S

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

PRODCOM

10.31.11.30

Úradný vestník Európskej únie

CPA 10.31.12: Sušené zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené
10.31.12.00

Sušené zemiaky krájané alebo nekrájané, ale nie ďalej spraco
vané

CPA 10.31.13: Sušené zemiaky vo forme múky, krupice, granúl a peliet
10.31.13.00

Sušené zemiaky v podobe múčky, vločiek, granúl a drviny

CPA 10.31.14: Zemiaky upravené alebo konzervované
10.31.14.30

Zemiaky spracované alebo konzervované v podobe múky,
drviny alebo vločiek (s výnimkou mrazených, sušených,
lupienkov, v octe alebo kyseline octovej)

2005 20 10

kg

S

10.31.14.60

Zemiaky spracované alebo konzervované (vrátane lupienkov;
s výnimkou mrazených, sušených, v octe alebo kyseline octovej,
v podobe múky, drviny alebo vločiek)

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

NACE 10.32: Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
CPA 10.32.11: Paradajková šťava
10.32.11.00

Rajčiaková šťava

CPA 10.32.12: Pomarančová šťava
10.32.12.10

Mrazená nekoncentrovaná pomarančová šťava

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

10.32.12.20

Nekoncentrovaná pomarančová šťava (s výnimkou mrazenej)

2009 [12 00 + 19 (91 +
98)]

l @

S

10.32.12.30

Pomarančová šťava i. n.

2009 [11 (11 + 19) + 19
(11 + 19)]

l @

S

2009 [21 00 + 29 (11 + 19
+ 91 + 99)]

l @

S

2009 [41 (10 + 91 + 99) +
49 (11 + 19 + 30 + 91 +
93 + 99)]

l @

S

2009 [61 (10 + 90) + 69
(11 + 19 + 51 + 59 + 71 +
79 + 90)]

l @

S

CPA 10.32.13: Grapefruitová šťava
10.32.13.00

Grapefruitová šťava

CPA 10.32.14: Ananásová šťava
10.32.14.00

Ananásová šťava

CPA 10.32.15: Hroznová šťava
10.32.15.00

Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu):

Poznámky

L 262/14
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PRODCOM
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Popis

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

2009 [71 (20 + 99) + 79
(11 + 19 + 30 + 91 + 93 +
99)]

l @

S

2009 [90 (11 + 19 + 21 +
29 + 31 + 39 + 41 + 49 +
51 + 59 + 71 + 73 + 79 +
92 + 94 + 95 + 96 + 97 +
98)]

l @

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 10.32.16: Jablčná šťava
10.32.16.00

Jablčná šťava

CPA 10.32.17: Zmesi ovocných a zeleninových štiav
10.32.17.00

Zmesi ovocných a zeleninových štiav

CPA 10.32.19: Ostatné ovocné a zeleninové šťavy
10.32.19.10

Nekoncentrované šťavy z citrusového ovocia (s výnimkou
pomarančovej a grapefruitovej)

2009 [31 (11 + 19 + 51 +
59 + 91 + 99) + 39 (31 +
39 + 51 + 55 + 59 + 91 +
95 + 99)]

l @

S

10.32.19.20

Nekoncentrovaná šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého
ovocia/zeleniny, nekvasená a neobsahujúca pridaný alkohol (s
výnimkou pomarančovej, grapefruitovej, ananásovej, rajčinovej,
hroznovej a jablkovej šťavy)

2009 [80 (50 + 61 + 63 +
69 + 71 + 73 + 79 + 85 +
86 + 88 + 89 + 95 + 96 +
97 + 99)]

l @

S

10.32.19.30

Ostatné ovocné a zeleninové šťavy i. n.

2009 [39 (11 + 19) + 80
(11 + 19 + 34 + 35 + 36 +
38)]

l @

S

0710 [21 00 + 22 00 +
29 00 + 30 00 + 40 00 +
80 (10 + 51 + 59 + 61 +
69 + 70 + 80 + 85 + 95) +
00)]

kg

S

0711 [20 (10 + 90) + 40 00
+ 51 00 + 59 00 + 90 (10 +
30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

NACE 10.39: Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
CPA 10.39.11: Zelenina, mrazená
10.39.11.00

Mrazená zelenina a zmesi zeleniny; nevarené alebo varené
v pare alebo varené vo vode (s výnimkou zemiakov)

CPA 10.39.12: Zelenina, dočasne konzervovaná
10.39.12.00

Zelenina čiastočne konzervovaná plynom oxidu siričitého,
v slanom náleve, v siričitej vode, alebo v iných konzervačných
roztokoch, ale nevhodné v tomto stave na okamžitú spotrebu

CPA 10.39.13: Sušená zelenina
10.39.13.30

Sušená cibuľa, celá, kusy, rezaná, drvená alebo v prášku, ale nie
ďalej spracovaná

0712 20 00

kg

S

10.39.13.50

Sušené huby a hľuzovky, celé, kusy, rezané, drvené alebo
v prášku, ale nie ďalej spracované

0712 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 00]

kg

S

10.39.13.90

Sušená zelenina, iná ako zemiaky, cibuľa, huby a hľúzovky,
a zeleninové zmesi, celá, kusy, rezaná, drvená alebo v prášku,
ale nie ďalej spracovaná

0712 [90 (11 + 19 + 30 +
50 + 90)]

kg

S

Poznámky

5.10.2010
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SK
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L 262/15

Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 10.39.15: Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
10.39.15.00 z

Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline
octovej,okrem upravených jedál zo zeleniny

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

CPA 10.39.16: Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny
10.39.16.00 z

Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo v kyseline octovej,
okrem upravených jedál zo zeleniny

2005 40 00

kg

S

CPA 10.39.17: Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo
zeleniny
10.39.17.10 z

Konzervované rajčiaky, celé alebo pokrájané (okrem upravených
jedál zo zeleniny a rajčiakov konzervovaných v octe alebo
v kyseline octovej)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.39.17.21

Nekoncentrovaný rajčiakový pretlak a pasta

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

10.39.17.25

Koncentrovaný rajčiakový pretlak a pasta

2002 [90 (31 + 39 + 91 +
99)]

kg

S

10.39.17.30 z

Upravené alebo konzervované huby a hľuzovky (okrem upra
vených jedál zo zeleniny a húb a hľuzoviek sušených, mraze
ných alebo konzervovaných v octe alebo kyseline octovej)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00
+ 90 00]

kg

S

10.39.17.40 z

Mrazená zelenina a zeleninové zmesi (okrem upravených jedál
zo zeleniny, mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí nevare
ných alebo varených v pare alebo vo vode, alebo konzervované
v octe alebo kyseline octovej)

2004 [90 (10 + 30 + 50 +
91 + 98)]

kg

S

10.39.17.50 z

Konzervovaná kvasená kapusta (okrem upravených jedál zo
zeleniny a kvasenej kapusty sušenej, mrazenej alebo konzervo
vanej v octe alebo kyseline octovej)

2005 99 60

kg

S

10.39.17.60 z

Konzervovaná špargľa (okrem upravených jedál zo zeleniny
a špargle sušenej, mrazenej alebo konzervovanej v octe alebo
kyseline octovej)

2005 60 00

kg

S

10.39.17.70 z

Upravené alebo konzervované olivy (okrem upravených jedál
zo zeleniny a olív sušených, mrazených alebo konzervovaných
v octe alebo kyseline octovej)

2005 70 00

kg

S

10.39.17.80 z

Upravená alebo konzervovaná cukrová kukurica (okrem upra
vených jedál zo zeleniny a cukrovej kukurice sušenej, mrazenej
alebo konzervovanej v octe alebo kyseline octovej)

2005 80 00

kg

S

10.39.17.90 z

Zelenina a zeleninové zmesi i. n. (okrem upravených jedál zo
zeleniny a mrazenej zeleniny a zeleninových zmesí)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20
+ 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

CPA 10.39.18: Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline
octovej
10.39.18.00

Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti
rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline
octovej

2001 [10 00 + 90 (10 + 20
+ 30 + 40 + 50 + 60 + 65
+ 70 + 91 + 97)]

kg

S

0811 [10 (11 + 19 + 90) +
20 (11 + 19 + 31 + 39 +
51 + 59 + 90) + 90 (11 +
19 + 31 + 39 + 50 + 70 +
75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

CPA 10.39.21: Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené
10.39.21.00

Mrazené ovocie a orechy nevarené alebo varené v pare alebo
varené vo vode
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P

CPA 10.39.22: Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty
10.39.22.30

Džem z citrusového ovocia, marmelády, želatíny, pyré alebo
pasty, konzervované varením (s výnimkou homogenizovaného
konzervovania)

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.39.22.90

Džemy, marmelády, ovocné želé, ovocné alebo orechové pyré
a pasty, konzervované varením (s výnimkou z citrusového
ovocia, homogenizovaného konzervovania)

2007 [99 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 50 + 93 +
97)]

kg

S

CPA 10.39.23: Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené
10.39.23.30

Spracované alebo konzervované arašidy (vrátane arašidového
masla, s výnimkou v octe alebo kyseline octovej, mrazených,
pyré alebo pasty)

2008 [11 (10 + 91 + 96 +
98)]

kg

S

10.39.23.90

Spracované alebo konzervované orechy, iné ako arašidy,
a ostatné semená a zmesi (s výnimkou v octe alebo kyseline
octovej, mrazených, pyré a pasty, konzervovaných cukrom)

2008 [19 (11 + 13 + 19 +
91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

CPA 10.39.24: Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu
10.39.24.10

Kôra z citrusového ovocia alebo melónov, čerstvé, mrazené,
sušené alebo čiastočne konzervované v soli, v siričitej vode
alebo v iných ochranných roztokoch

0814 00 00

kg

S

10.39.24.30

Ostatné ovocie a orechy dočasne konzervované plynným
oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo
v ostatných konzervačných roztokoch ale nevhodné na bezpro
strednú konzumáciu

0812 [10 00 + 90 (10 + 20
+ 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

CPA 10.39.25: Ostatné upravené alebo konzervované ovocie
10.39.25.10

Hrozno, sušené

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.39.25.20

Sušené ovocie, iné ako banány, ďatle, figy, ananásy, avokádo,
guava, mango, citrusové ovocie a hrozno, zmesi orechov alebo
sušeného ovocia

0813 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 (10 + 30 + 50 +
65 + 95) + 50 (12 + 15 +
19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

10.39.25.50

Ovocie, spracované alebo konzervované, i. n. (s výnimkou
Müsli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 +
39 + 51 + 59 + 71 + 79 +
90) + 30 (11 + 19 + 31 +
39 + 51 + 55 + 59 + 71 +
75 + 79 + 90) + 40 (11 +
19 + 21 + 29 + 31 + 39 +
51 + 59 + 71 + 79 + 90) +
50 (11 + 19 + 31 + 39 +
51 + 59 + 61 + 69 + 71 +
79 + 92 + 94 + 99) + 60
(11 + 19 + 31 + 39 + 50 +
60 + 70 + 90) + 70 (11 +
19 + 31 + 39 + 51 + 59 +
61 + 69 + 71 + 79 + 92 +
98) + 80 (11 + 19 + 31 +
39 + 50 + 70 + 90) +
91 00 + 92 (12 + 14 + 16 +
18 + 32 + 34 + 36 + 38 +
51 + 59 + 72 + 74 + 76 +
78 + 92 + 93 + 94 + 96 +
97 + 98) + 99 (11 + 19 +
21 + 23 + 24 + 28 + 31 +
34 + 36 + 37 + 38 + 40 +
41 + 43 + 45 + 48 + 49 +
51 + 63 + 67 + 72 + 78 +
85 + 91 + 99)]

kg

S

Poznámky

5.10.2010
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2308 [00 (11 + 19 + 40 +
90)]

kg

S

—

—

I

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 10.39.30: Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky
10.39.30.00

Rastlinné vedľajšie produkty a odpad na živočíšnu spotrebu, i.
n.

CPA 10.39.91: Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii
10.39.91.00

Varenie a iné prípravné služby (zahusťovanie, ap.) pri konzer
vovaní ovocia a zeleniny

NACE 10.41: Výroba olejov a tukov
CPA 10.41.11: Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené
10.41.11.00

Stearín z bravčovej masti, olej z bravčovej masti, oleostearín,
oleomargarín a lojový olej (s výnimkou emulzného, miešaného
alebo inak pripravené)

1503 [00 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

1504 [10 (10 + 91 + 99) +
20 (10 + 90) + 30 (10 +
90)]

kg

S

1506 00 00

kg

S

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.41.12: Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov
10.41.12.00

Tuky a oleje (a ich frakcie), z rýb alebo morských cicavcov (s
výnimkou chemicky upravených)

CPA 10.41.19: Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.19.00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie chemicky neupra
vené

CPA 10.41.21: Sójový olej surový
10.41.21.00

Surový sójový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky upra
veného)

CPA 10.41.22: Arašidový olej surový
10.41.22.00

Surový arašidový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

CPA 10.41.23: Olivový olej surový
10.41.23.10

Panenský olivový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.41.23.30

Oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, surové (vrátane
zmiešaných s panenským olivovým olejom, rafinované) (okrem
panenského olivového oleja a chemicky modifikovaných olejov)

1510 00 10

kg

S

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

1514 [11 (10 + 90) + 91
(10 + 90)]

kg

S

CPA 10.41.24: Slnečnicový olej surový
10.41.24.00

Surový slnečnicový olej a požltový olej a jeho frakcie (s
výnimkou chemicky upraveného)

CPA 10.41.25: Bavlníkový olej surový
10.41.25.00

Surový bavlníkový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

CPA 10.41.26: Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový
10.41.26.00

Surový repkový olej, repicový (colzový) alebo horčičný a ich
frakcie (s výnimkou chemicky upraveného)
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1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

1513 [21 (10 + 30 + 90)] +
1515 [11 00 + 50 (11 + 19)
+ 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

1404 20 00

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 10.41.27: Palmový olej surový
10.41.27.00

Surový palmový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky upra
veného)

CPA 10.41.28: Kokosový olej surový
10.41.28.00

Surový kokosový (z kopry) olej a jeho frakcie (s výnimkou
chemicky upraveného)

CPA 10.41.29: Ostatné rastlinné oleje surové
10.41.29.00

Ostatné rastlinné oleje, surové (okrem chemicky modifikova
ných olejov)

CPA 10.41.30: Bavlnené lintre
10.41.30.00

Bavlnené lintre

CPA 10.41.41: Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov
10.41.41.30

Pokrutiny a iné pevné odpady po extrahovaní sójového oleja

2304 00 00

kg

S

10.41.41.50

Pokrutiny a iné pevné odpady, po extrahovaní oleja zo slneč
nicových semien

2306 30 00

kg

S

10.41.41.70

Pokrutiny a iné pevné odpady, po extrahovaní oleja zo semien
repky olejky alebo repice (colzy)

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

10.41.41.90

Pokrutiny a iné pevné odpady, po extrahovaní iných rastlinných
tukov alebo olejov (vrátane bavlnených semien, ľanu, kokosu,
kopry, palmových orieškov alebo jadier; s výnimkou sójových
bobúľ, slnečnice, repky alebo repicových semien)

2305 00 00 + 2306 [10 00
+ 20 00 + 50 00 + 60 00 +
90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.41.42: Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia okrem semien horčice
10.41.42.00

Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov (s
výnimkou z horčice)

1208 [10 00 + 90 00]

CPA 10.41.51: Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.51.00

Rafinovaný sójový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1507 [90 (10 + 90)]

CPA 10.41.52: Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.52.00

Rafinovaný arašidový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1508 [90 (10 + 90)]

CPA 10.41.53: Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.53.10

Rafinovaný olivový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1509 90 00

kg

S

10.41.53.30

Oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív (vrátane zmiešaných
s panenským olivovým olejom, rafinované) (okrem surových
olejov, panenského olivového oleja a chemicky modifikovaných
olejov)

1510 00 90

kg

S

Poznámky

5.10.2010
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P

kg

S

kg

S

Poznámky

CPA 10.41.54: Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.54.00

Rafinovaný slnečnicový a svetlicový olej a ich frakcie (s
výnimkou chemicky upraveného)

1512 [19 (10 + 90)]

CPA 10.41.55: Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.55.00

Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakcie (s výnimkou
chemicky upraveného)

1512 [29 (10 + 90)]

CPA 10.41.56: Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.56.00

Rafinovaný repkový a repicový (colzový) olej alebo horčicový
olej a ich frakcie (s výnimkou chemicky upraveného)

1514 [19 (10 + 90) + 99
(10 + 90)]

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.41.57: Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.57.00

Rafinovaný palmový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1511 [90 (11 + 19 + 91 +
99)]

CPA 10.41.58: Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.58.00

Rafinovaný kokosový olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1513 [19 (11 + 19 + 30 +
91 + 99)]

CPA 10.41.59: Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem
kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované
10.41.59.00

Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifi
kované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem
kukuričného oleja) ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky
nemodifikované

1513 [29 (11 + 19 + 30 +
50 + 90)] + 1515 [19 (10 +
90) + 30 (10 + 90) + 50 (91
+ 99) + 90 (11 + 31 + 39 +
51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 10.41.60: Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené
10.41.60.30

Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie odkôrnené alebo úplne
stužené, esterované, reesterované alebo elaidované, ale nie
ďalej spracované (vrátane rafinovaných)

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.41.60.50

Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie odkôrnené alebo úplne
stužené, esterované, reesterované alebo elaidované, ale nie
ďalej spracované (vrátane rafinovaných)

1516 [20 (10 + 91 + 95 +
96 + 98)]

kg

S

1521 10 00

kg

S

kg

S

CPA 10.41.71: Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)
10.41.71.00

Rastlinné vosky (vrátane rafinovaných) (s výnimkou triglyce
ridov)

CPA 10.41.72: Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, degras
10.41.72.00

Degras, zvyšky tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlin
ných voskov

1522 [00 (10 + 31 + 39 +
91 + 99)]
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NACE 10.42: Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
CPA 10.42.10: Margarín a podobné jedlé tuky
10.42.10.30

Margarín a nátierky so zníženým alebo nízkym obsahom tukov,
s výnimkou tekutého margarínu

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.42.10.50

Ostatné jedlé prípravky z tukov a olejov, vrátane tekutého
margarínu

1517 [90 (10 + 91 + 93 +
99)]

kg

S

NACE 10.51: Prevádzka mliekarní a výroba syrov
CPA 10.51.11: Spracované tekuté mlieko
10.51.11.33

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1 %
hmotnosti, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresa
hujúcim 2 l

0401 10 10

kg

S

10.51.11.37

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1 %
hmotnosti, v bezprostrednom obale s netto obsahom presahu
júcim 2 l

0401 10 90

kg

S

10.51.11.42

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale
nepresahujúcim 6 % hmotnosti, v bezprostrednom obale s netto
obsahom nepresahujúcim 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

10.51.11.48

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale
nepresahujúcim 6 % hmotnosti, v bezprostrednom obale s netto
obsahom presahujúcim 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.12: Mlieko a smotana s obsahom tuku > 6 %, nekoncentrované ani nesladené
10.51.12.10

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku presahujúcim 6 %, ale
nepresahujúcim 21 % hmotnosti, v bezprostrednom obale
s netto obsahom nepresahujúcim 2 l

0401 30 11

kg

S

10.51.12.20

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku presahujúcim 6 %, ale
nepresahujúcim 21 % hmotnosti, v bezprostrednom obale
s netto obsahom presahujúcim 2 l

0401 30 19

kg

S

10.51.12.30

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku presahujúcim 21 %
hmotnosti, v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresa
hujúcim 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

10.51.12.40

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku presahujúcim 21 %
hmotnosti, v bezprostrednom obale s netto obsahom presahu
júcim 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.21: Odstredené mlieko v prášku
10.51.21.30

Mlieko a smotana, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme,
s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti,
v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim
2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

10.51.21.60

Mlieko a smotana, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme,
s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti,
v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S
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Poznámky

CPA 10.51.22: Plnotučné mlieko v prášku
10.51.22.30

Mlieko a smotana, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme,
s
obsahom
tuku
presahujúcim
1,5 %
hmotnosti,
v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim
2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29
(11 + 15 + 91)]

kg

S

10.51.22.60

Mlieko a smotana, v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme,
s
obsahom
tuku
presahujúcim
1,5 %
hmotnosti,
v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) +
29 (19 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.30: Maslo a mliečne nátierky
10.51.30.30

Maslo s obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmot.

0405 [10 (11 + 19 + 30 +
50)]

kg

S

10.51.30.50

Maslo s obsahom tuku vyšším ako 85 % hmot. a ďalšie tuky
a oleje odvodené z mlieka (s výnimkou mliečnych nátierok
s obsahom tuku < 80 % hmot.)

0405 [10 90 + 90 (10 +
90)]

kg

S

10.51.30.70

Mliečne nátierky z obsahom tukov < 80 % hmot.

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

CPA 10.51.40: Syr a tvaroh
10.51.40.30

Nezrejúci alebo neúdený syr (čerstvý syr) (vrátane srvátkového
syra a tvarohu)

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

10.51.40.50

Strúhaný, sušený, plesňový a iný netavený syr (s výnimkou
čerstvého syra, srvátkového syra a tvarohu)

0406 [20 (10 + 90) + 40
(10 + 50 + 90) + 90 (01 +
13 + 15 + 17 + 18 + 19 +
21 + 23 + 25 + 27 + 29 +
32 + 35 + 37 + 39 + 50 +
61 + 63 + 69 + 73 + 75 +
76 + 78 + 79 + 81 + 82 +
84 + 85 + 86 + 87 + 88 +
93 + 99)]

kg

S

10.51.40.70

Tavený syr (s výnimkou strúhaného alebo sušeného)

0406 [30 (10 + 31 + 39 +
90)]

kg

S

CPA 10.51.51: Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, nie v pevných formách
10.51.51.04

Zahustené mlieko, nesladené

0402 [91 (10 + 30 + 51 +
59 + 91 + 99)]

kg

S

10.51.51.08

Zahustené mlieko, sladené

0402 [99 (10 + 31 + 39 +
91 + 99)]

kg

S

CPA 10.51.52: Jogurt a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko alebo smotana
10.51.52.41

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované
alebo acidofilné mlieko a smotana

0403 [10 (11 + 13 + 19 +
31 + 33 + 39 + 51 + 53 +
59) + 90 (13 + 19 + 31 +
33 + 39 + 53 + 59 + 61 +
63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

10.51.52.45

Ochutený tekutý jogurt alebo kyslé mlieko (zrazené mlieko,
smotana, jogurt a ostatné fermentované výrobky ochutené
obsahujúce ovocie, orechy alebo kakao a iné prídavné látky)

0403 [10 (91 + 93 + 99) +
90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

10.51.52.63

Cmar, sušený

0403 90 11

kg

S

10.51.52.65

Cmar

0403 90 51

kg

S
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3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

CPA 10.51.53: Kazeín
10.51.53.00

Kazeín a kazeináty

CPA 10.51.54: Laktóza a laktózový sirup
10.51.54.00

Laktóza a laktózový sirup (vrátane chemicky čistej laktózy)

CPA 10.51.55: Srvátka
10.51.55.30

Srvátka sušená, granulovaná alebo v inej práškovej forme,
všetky alebo nekoncentrovaná alebo obsahujúca prídavné
sladidlo

0404 [10 (02 + 04 + 06 +
12 + 14 + 16 + 26 + 28 +
32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

10.51.55.60

Srvátka a upravená srvátka v tekutom alebo v podobe pasty,
všetky alebo nekoncentrované alebo obsahujúce sladidlo

0404 [10 (48 + 52 + 54 +
56 + 58 + 62 + 72 + 74 +
76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

0404 [90 (21 + 23 + 29 +
81 + 83 + 89)]

kg

S

l @

S

1006 [20 (11 + 13 + 15 +
17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

CPA 10.51.56: Mliečne výrobky i. n.
10.51.56.00

Výrobky obsahujúce prirodzené zložky mlieka, i. n.

NACE 10.52: Výroba zmrzliny
CPA 10.52.10: Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky
10.52.10.00

Zmrzlina a ostatné zmrzlinové výrobky (vrátane šerbetu, loli
popsu) (s výnimkou zmesí a základov pre zmrzlinu)

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

NACE 10.61: Výroba mlynských výrobkov
CPA 10.61.11: Lúpaná ryža
10.61.11.00

Lúpaná (hnedá) ryža

CPA 10.61.12: Ryža polobielená alebo bielená, alebo zlomková
10.61.12.30

Ryža polomletá alebo mletá (vrátane kamolínskej ryže)

1006 [30 (21 + 23 + 25 +
27 + 42 + 44 + 46 + 48 +
61 + 63 + 65 + 67 + 92 +
94 + 96 + 98)]

kg

S

10.61.12.50

Zlomková ryža (vrátane obohatenej ryže, nedovarenej ryže)

1006 40 00

kg

S

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

1102 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

1106 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 30 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.61.21: Pšeničné alebo súražné múky
10.61.21.00

Pšeničná múka alebo múka zo súraže

CPA 10.61.22: Ostatné obilné múky
10.61.22.00

Obilná múka (s výnimkou pšeničnej)

CPA 10.61.23: Rastlinné múky a krupica
10.61.23.00

Múka a krupica zo sušených strukovín, sága, manioku,
arovrútu, artičokov, sladkých zemiakov alebo podobných
koreňov/hľúz, múka, krupica, prášok z jedlého ovocia, orechov

Poznámky
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1901 20 00

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 10.61.24: Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov
10.61.24.00

Zmesi a cestá na prípravu chleba, koláčov, cestovín, suchárov,
piškót, oblátok, napolitánok, hriankového chleba a podobných
hriankových výrobkov a ostatných pekárenských výrobkov

CPA 10.61.31: Krúpy a krupica z pšenice
10.61.31.33

Krúpy a krupica z tvrdej pšenice

1103 11 10

kg

S

10.61.31.35

Krúpy a krupica z obyčajnej pšenice

1103 11 90

kg

S

CPA 10.61.32: Obilninové krúpy, krupica a pelety i. n.
10.61.32.30

Krúpy a krupica z obilnín, kukurice, ryže, raže, jačmeňa a iných
cereálií (s výnimkou pšenice)

1103 [13 (10 + 90) + 19
(10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

10.61.32.40

Pšeničné granuly

1103 20 60

kg

S

10.61.32.50

Granuly z obilnín, kukurice, ryže, raže, jačmeňa a iných cereálií
(s výnimkou pšenice)

1103 [20 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 90)]

kg

S

CPA 10.61.33: Raňajkové cereálne výrobky a ostatné výrobky z obilných zŕn
10.61.33.33

Valcované, vločkované, krúpované, perlované, rezané alebo na
hrubo mleté cereálne zrná (s výnimkou ryže)

1104 [12 (10 + 90) + 19
(10 + 30 + 50 + 61 + 69 +
91 + 99) + 22 (20 + 30 +
50 + 90 + 98) + 23 (10 +
30 + 90 + 99) + 29 (01 +
03 + 05 + 07 + 09 + 11 +
18 + 30 + 51 + 55 + 59 +
81 + 85 + 89)]

kg

S

10.61.33.35

Obilné klíčky, celé, valcované, vločkované alebo drvené (s
výnimkou ryže)

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

10.61.33.51

Prípravky typu müsli základy pre nepražené cereálne vločky

1904 20 10

kg

S

10.61.33.53

Ostatné pripravené jedlá získané napúčaním alebo pražením
obilnín

1904 [10 (10 + 30 + 90) +
20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

10.61.33.55

Obilniny v granulovanej forme, predvarené alebo inak pripra
vené (s výnimkou kukuričných)

1904 [30 00 + 90 (10 +
80)]

kg

S

CPA 10.61.40: Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín
10.61.40.10

Otruby, ostrie a iné zvyšky z osevu, mleté alebo inak spraco
vané z kukurice

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.61.40.30

Otruby, ostrie a iné zvyšky z osevu, mleté alebo inak spraco
vané z ryže

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

10.61.40.50

Otruby, ostrie a iné zvyšky z osevu, mleté alebo inak spraco
vané z pšenice

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

10.61.40.90

Otruby, ostrie a iné zvyšky z osevu, mleté alebo inak spraco
vané z obilnín (s výnimkou kukurice, ryže, pšenice)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

kg

S

NACE 10.62: Výroba škrobu a škrobových výrobkov
CPA 10.62.11: Škroby; inulín; pšeničný lepok; dextríny a ostatné modifikované škroby
10.62.11.11

Pšeničný škrob

1108 11 00

Poznámky
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10.62.11.13

Kukuričný škrob

1108 12 00

kg

S

10.62.11.15

Zemiakový škrob

1108 13 00

kg

S

10.62.11.19

Škroby (vrátane ryže, manioku, arovrútu a dreň so ságovej
palmy) (s výnimkou pšenice, kukurice a zemiakov)

1108 [14 00 + 19 (10 +
90)]

kg

S

10.62.11.30

Inulín

1108 20 00

kg

S

10.62.11.50

Pšeničný lepok (s výnimkou pšeničného lepku spracovaného na
použitie ako glej alebo ako lazúra alebo čistidlo v textilnom
priemysle)

1109 00 00

kg

S

10.62.11.70

Dextríny a ostatné modifikované škroby (vrátane ester/éteric
kých rozpustených škrobov, predželatínované/napúčané škroby,
dialdehydové škroby, škroby upravené s formaldehydom/
epichlorohydrinom)

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

kg

S

CPA 10.62.12: Tapioka a jej náhrady zo škrobu vo forme vločiek, zŕn a v podobných formách
10.62.12.00

Tapioka a jej náhradky vyrobené zo škrobu v tvare vločiek, zŕn,
perál, prepadov pri osievaní alebo podobných tvarov

1903 00 00

CPA 10.62.13: Glukóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertný cukor; cukry a cukrové sirupy i. n.
10.62.13.10

Glukóza a glukózový sirup (s výnimkou s pridaním aromatizo
vanej alebo prifarbovanej látky)

1702 [30 (10 + 50 + 90) +
40 (10 + 90)]

kg

S

10.62.13.20

Chemicky čistá fruktóza v pevnej forme, fruktóza a fruktózový
sirup, obsahujúci v suchom stave > 50 % fruktózy, izoglukóza
(s výnimkou s pridaním aromatizovanej alebo prifarbovanej
látky)

1702 [50 00 + 60 (10 + 80
+ 95) + 30)]

kg

S

10.62.13.30

Maltodextrín a maltodextrínový sirup (s výnimkou s pridaním
aromatizovanej alebo prifarbovanej látky)

1702 90 50

kg

S

10.62.13.90

Chemický čistý sladový cukor, umelý med, inulínový sirup a iné
cukry i. n.

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

CPA 10.62.14: Kukuričný olej
10.62.14.30

Surový kukuričný olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

10.62.14.60

Rafinovaný kukuričný olej a jeho frakcie (s výnimkou chemicky
upraveného)

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

1905 90 30

kg

S

1905 90 60

kg

S

CPA 10.62.20: Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky
10.62.20.00

Škrobárenské zvyšky a podobné zvyšky

NACE 10.71: Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
CPA 10.71.11: Čerstvý chlieb
10.71.11.00

Čerstvý chlieb obsahujúci v suchom stave ≤ 5 % cukrov a ≤ 5 %
tuku (s výnimkou s prísadou medu, vajec, syra alebo ovocia)

CPA 10.71.12: Čerstvé pečivo a koláče
10.71.12.00

Sušienky a cukrárske výrobky, iné pekárske výrobky s prísadou
sladidiel

Poznámky
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NACE 10.72: Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
CPA 10.72.11: Chrumkavý chlieb, sucháre, hrianky a podobné opečené výrobky
10.72.11.30

Chrumkavý chlieb

1905 10 00

kg

S

10.72.11.50

Sucháre, hriankový chlieb a podobné hriankové výrobky

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.72.12: Medovníky a podobné výrobky; sladké sušienky; vafle a oblátky
10.72.12.30

Perník a podobné výrobky

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

10.72.12.53

Sladké sušienky, oblátky a malé oblátky, úplne alebo čiastočne
natretých alebo poliatych čokoládou alebo inými prípravkami
obsahujúcimi kakao

1905 [31 (11 + 19) + 32
(11 + 19)]

kg

S

10.72.12.55

Sladké sušienky (vrátane sendvičových sušienok, s výnimkou
úplne alebo čiastočne natretých alebo poliatych čokoládou
alebo inými prípravkami obsahujúcimi kakao)

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

10.72.12.57

Oblátky a malé oblátky, s obsahom vody vyšším než 10 %
hmotnosti konečného výrobku (s výnimkou zmrzlinových
kornútkov, sendvičových oblátok, ostatných podobných
výrobkov)

1905 32 05

kg

S

10.72.12.59

Oblátky a malé oblátky (vrátane solených) (s výnimkou úplne
alebo čiastočne natretých alebo poliatych čokoládou alebo
inými prípravkami obsahujúcimi kakao)

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

CPA 10.72.19: Ostatné sušené alebo trvanlivé pekárske výrobky
10.72.19.10

Maces

1905 90 10

kg

S

10.72.19.20

Hostie, prázdne cestá vhodné na farmaceutické použitie, zavreté
oblátky, ryžové oblátky a podobné výrobky

1905 90 20

kg

S

10.72.19.40

Sušienky (s výnimkou sušienok úplne alebo čiastočne polieva
ných alebo zdobených čokoládou či inými prípravkami
s obsahom kakaa, sladké sušienky, oblátky a malé oblátky)

1905 90 45

kg

S

10.72.19.50

Ochutené alebo solené pretláčané alebo penové výrobky

1905 90 55

kg

S

10.72.19.90

Pekárenské výrobky, bez prísad sladidiel (vrátane krepov, pala
ciniek, pizza; s výnimkou sendvičov, chrumkavého chleba,
oblátok, malých oblátok, suchárov, toastov, ochutené alebo
solené pretlačené/penové výrobky)

1905 90 90

kg

S

NACE 10.73: Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych výrobkov
CPA 10.73.11: Makaróny, rezance a podobné múčne výrobky
10.73.11.30

Nevarené cestoviny, s obsahom vajec (s výnimkou plnených
alebo podobne spracovaných)

1902 11 00

kg

S

10.73.11.50

Nevarené cestoviny (s výnimkou cestovín obsahujúcich vajcia,
plnených alebo podobne spracovaných)

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 10.73.12: Kuskus
10.73.12.00

Varený alebo podobne spracovaný kuskus (vrátane naloženého
s mäsom, zeleninou a ďalšími prísadami, ako aj kompletných
jedál z kuskusu)

Poznámky
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kg

S

Poznámky

NACE 10.81: Výroba cukru
CPA 10.81.11: Surový trstinový alebo repný cukor v pevnom stave
10.81.11.00

Trstinový a repný cukor, v tuhom stave, bez prísad aromatic
kých prípravkov či farbív

1701 [11 (10 + 90) + 12
(10 + 90)]

CPA 10.81.12: Rafinovaný trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave, neobsahujúce pridané aromatické
prípravky ani farbivá
10.81.12.30

Rafinovaný biely trstinový alebo repný cukor v tuhom stave

1701 99 10

kg

S

10.81.12.90

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor v tuhom stave (s
výnimkou bieleho cukru)

1701 99 90

kg

S

CPA 10.81.13: Rafinovaný trstinový alebo repný cukor obsahujúci aromatické prípravky alebo farbivá; javorový cukor a javorový sirup
10.81.13.00

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor s prísadou aromatic
kých prípravkov alebo farbív; javorový cukor a javorový sirup,
bez prísad aromatických prípravkov alebo farbív

17019100 + 1702 [20 (10
+ 90)]

kg

S

CPA 10.81.14: Melasy
10.81.14.30

Trstinová melasa

1703 10 00

kg

S

10.81.14.50

Melasa získaná extrakciou alebo rafináciou (s výnimkou trsti
novej)

1703 90 00

kg

S

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

1804 00 00

kg

S

1805 00 00

kg

S

kg

S

CPA 10.81.20: Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru
10.81.20.00

Repné rezky, bagasa a iné cukrovarnícke odpady (vrátane
čírenej trosky a filtrované lisované zvyšky)

NACE 10.82: Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
CPA 10.82.11: Kakaová hmota, tiež odtučnená
10.82.11.00

Kakaová hmota (s výnimkou obsahujúcich pridaný cukor alebo
iné sladidlá)

CPA 10.82.12: Kakaové maslo, tuk a olej
10.82.12.00

Kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej

CPA 10.82.13: Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani iné sladidlá
10.82.13.00

Kakaový prášok (s výnimkou s prísadami cukru alebo iných
sladidiel)

CPA 10.82.14: Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
10.82.14.00

Kakaový prášok, s prísadou cukru alebo iných sladidiel

1806 [10 (15 + 20 + 30 +
90)]

CPA 10.82.21: Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku) vo veľkospotrebiteľskom balení
10.82.21.30

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao,
v blokoch, doskách alebo tyčinkách > 2 kg alebo v roztoku,
paste, v prášku, granulované alebo v ostatných tvaroch,
v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou
obsahu > 2 kg, obsahujúce ≥ 18 % hmotnosti kakaového masla

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S
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10.82.21.50

Čokoládové mliečne drobky obsahujúce 18 % alebo viac kakao
vého masla a v balení s hmotnosťou > 2 kg

1806 20 70

kg

S

10.82.21.70

Čokoládové prípravky natieracie obsahujúce 18 % a viac kakao
vého masla a v balení s hmotnosťou > 2 kg

1806 20 80

kg

S

10.82.21.90

Potravinové prípravky obsahujúce < 18 % kakaového masla a v
balení s hmotnosťou > 2 kg (s výnimkou čokoládových
prípravkov natieracích, čokoládových mliečnych drobkov)

1806 20 95

kg

S

Poznámky

CPA 10.82.22: Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku) v inom ako vo veľkospotre
biteľskom balení
10.82.22.33

Plnené čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky plnené v strede
(vrátane krémov, likérov alebo ovocných pást, s výnimkou
čokoládových sušienok

1806 31 00

kg

S

10.82.22.35

Čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky s prísadou obilnín,
ovocia alebo orechov (s výnimkou plnených, čokoládových
sušienok)

1806 32 10

kg

S

10.82.22.39

Čokoládové kusy, tabuľky alebo tyčinky (s výnimkou plnených,
s prísadou obilnín, ovocia alebo orechov, čokoládové sušienky)

1806 32 90

kg

S

10.82.22.43

Čokolády obsahujúce alkohol (s výnimkou v kusoch, tabuľkách
alebo tyčinkách)

1806 90 11

kg

S

10.82.22.45

Čokolády (s výnimkou obsahujúcich alkohol, v kusoch, tabuľ
kách alebo tyčinkách)

1806 90 19

kg

S

10.82.22.53

Plnené čokoládové cukrovinky (s výnimkou v kusoch, tabuľ
kách alebo tyčinkách, čokoládových sušienok, čokolád)

1806 90 31

kg

S

10.82.22.55

Čokoládové cukrovinky (s výnimkou plnených, v kusoch, tabuľ
kách alebo tyčinkách, čokoládových sušienok, čokolád)

1806 90 39

kg

S

10.82.22.60

Cukrovinky na báze cukru a ich náhradky vyrobené
z cukrových náhradok, s obsahom kakaa (vrátane čokoládového
nugátu) (s výnimkou bielej čokolády)

1806 90 50

kg

S

10.82.22.70

Nátierky obsahujúce kakao

1806 90 60

kg

S

10.82.22.80

Nápojové prípravky s obsahom kakaa

1806 90 70

kg

S

10.82.22.90

Potravinové prípravky s obsahom kakaa (s výnimkou kakaovej
pasty, masla, prášku, kusov, tabuliek, tyčiniek, tekutých, pást,
práškov, granúl iné objemové formy v balení > 2 kg, na výrobu
nápojov, čokoládových nátierok)

1806 90 90

kg

S

CPA 10.82.23: Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao
10.82.23.10

Žuvačky

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.82.23.20

Výťažok zo sladkého drievka, kusy, tyčinky a cukríky obsahu
júce > 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce žiadnu inú
látku

1704 90 10

kg

S

10.82.23.30

Biela čokoláda

1704 90 30

kg

S

10.82.23.53

Cukrovinkové pasty v balení s celkovým obsahom ≥ 1 kg
(vrátane marcipánu, fondánu, nugátu a mandľových pást)

1704 90 51

kg

S
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10.82.23.55

Cukríky proti kašľu obsahujúce výťažky z cukrov a prísadových
prostriedkov (s výnimkou cukríkov s prísadami obsahujúcich
medicínske vlastnosti)

1704 90 55

kg

S

10.82.23.63

Výrobky s cukrovou polevou (dražé a pod.)

1704 90 61

kg

S

10.82.23.65

Cukrovinky z gumy a želé, vrátane ovocných pást v podobe
cukroviniek

1704 90 65

kg

S

10.82.23.73

Tvrdé cukríky

1704 90 71

kg

S

10.82.23.75

Mäkké i tvrdé karamely a podobné cukrovinky

1704 90 75

kg

S

10.82.23.83

Lisované tablety z cukroviniek

1704 90 81

kg

S

10.82.23.90

Cukrovinky na báze cukru, i. n.

1704 90 99

kg

S

kg

S

Poznámky

CPA 10.82.24: Ovocie, orechy, ovocne kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom
10.82.24.00

Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani
v sladkorju

2006 [00 (10 + 31 + 35 +
38 + 91 + 99)]

NACE 10.83: Spracovanie čaju a kávy
CPA 10.83.11: Káva bezkofeínovaná alebo pražená
10.83.11.30

Nepražená káva bez kofeínu

0901 12 00

kg

S

10.83.11.50

Pražená káva s kofeínom

0901 21 00

kg

S

10.83.11.70

Pražená káva bez kofeínu

0901 22 00

kg

S

CPA 10.83.12: Kávové náhrady; výťažky, esencie a koncentráty kávy alebo jej náhrad; kávové plevy a šupky
10.83.12.10

Kávové náhradky obsahujúce kávu

0901 90 90

kg

S

10.83.12.40

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na báze
týchto extraktov, esencií alebo koncentrátov z kávy alebo na
báze kávy

2101 [11 00 + 12 (92 +
98)]

kg

S

10.83.12.70

Pražená čakanka a iné pražené náhradky kávy, a výťažkov,
esencií a koncentrátov z nich

2101 [30 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

CPA 10.83.13: Zelený čaj (nefermentovaný), čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj v obale s obsahom ≤ 3 kg
10.83.13.00

Čaj v balení nepresahujúcom 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

CPA 10.83.14: Výťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju alebo maté
10.83.14.00

Výťažky, esencie, koncentráty z čaju alebo maté, a prípravky na
báze týchto extraktov, esencií alebo koncentrátov, alebo na
báze čaju alebo maté

NACE 10.84: Výroba korenín a chuťových prísad
CPA 10.84.11: Ocot a jeho náhrady získané z kyseliny octovej
10.84.11.30

Ocot a náhradky octu vyrobené z vína

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

10.84.11.90

Ocot a náhradky octu, s výnimkou octu nevyrobeného z vína

2209 [00 (91 + 99)]

l

S
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CPA 10.84.12: Omáčky; miešané koreniny a miešané chuťové prísady; horčičná múčka a prášok; hotová horčica
10.84.12.10

Sójová omáčka

2103 10 00

kg

S

10.84.12.30

Paradajkový kečup a iné paradajkové omáčky

2103 20 00

kg

S

10.84.12.53

Horčičná múka a múčka

2103 30 10

kg

S

10.84.12.55

Hotová horčica

2103 30 90

kg

S

10.84.12.70

Omáčky a omáčkové prípravky, koreninové zmesi a koreniny (s
výnimkou sójovej omáčky, rajčinového kečupu, iných rajčino
vých omáčok, horčičnej múky alebo múčky a hotovej horčice)

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

2501 00 91

kg

T

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 10.84.30: Jedlá soľ
10.84.30.00

Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu

NACE 10.85: Výroba pripravených pokrmov a jedla
CPA 10.85.11: Pripravené pokrmy a jedlá z mäsa, drobov alebo krvi
10.85.11.00 z

Pripravené pokrmy a jedlá z mäsa, drobov alebo krvi

CPA 10.85.12: Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov
10.85.12.00 z

Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

CPA 10.85.13: Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny
10.85.13.00 z

Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny

CPA 10.85.14: Pripravené pokrmy a jedlá z cestovín
10.85.14.10

Varené alebo nevarené cestoviny plnené mäsom, rybami, syrom
alebo inou hmotou v rôznych pomeroch

1902 [20 (10 + 30 + 91 +
99)]

kg

S

10.85.14.30

Sušené; nesušené a mrazené cestoviny a cestovinové výrobky
(vrátane spracovaných jedál) (s výnimkou nevarených cestovín,
plnených cestovín)

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

2106 90 98

kg

S

CPA 10.85.19: Ostatné pripravené pokrmy a jedlá (vrátane mrazenej pizze)
10.85.19.00

Ostatné pripravené pokrmy a jedlá (vrátane mrazenej pizze)

NACE 10.86: Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
CPA 10.86.10: Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny
10.86.10.10

Homogenizované prípravky z mäsa, mäsových drobov alebo
krvi (s výnimkou omáčok a podobných výrobkov z mäsa;
potravinárske prípravky na báze týchto výrobkov)

1602 10 00

kg

S

10.86.10.30

Homogenizovaná zelenina (s výnimkou mrazených, konzervo
vaná vínnym octom alebo kyselinou octovou)

2005 10 00

kg

S

10.86.10.50

Homogenizované prípravky z džemov, ovocného želé,
marmelád, ovocného alebo orechového pyré a ovocných
alebo orechových pást

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

Poznámky
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10.86.10.60

Homogenizované zmesi potravinových prípravkov pre
dojčenské potraviny alebo dietetické výrobky, balené pre malo
obchod v baleniach ≤ 250 g

2104 20 00

kg

S

10.86.10.70

Potravinové prípravky pre dojčatá, balené pre maloobchod (s
výnimkou homogenizovaných zmesí potravinových prípravkov)

1901 10 00

kg

S

kg

S

Poznámky

NACE 10.89: Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.
CPA 10.89.11: Polievky a bujóny a prípravky na ne
10.89.11.00

Polievky a bujóny a prípravky na ne

2104 10 00

CPA 10.89.12: Vajíčka, nie v škrupinách, a vaječné žĺtky, čerstvé alebo konzervované; vajcia v škrupinách, konzervované alebo varené;
vaječný albumín
10.89.12.30

Vaječné výrobky, čerstvé, sušené, varené na pare alebo varené
vo vode, plesňové, mrazené alebo inak konzervované (s
výnimkou albumínu, v mušli)

0408 [11 (20 + 80) + 19
(20 + 81 + 89) + 91 (20 +
80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

10.89.12.50

Vaječný albumín

3502 [11 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

kg

S

CPA 10.89.13: Droždie (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, neaktívne; hotové prášky do pečiva
10.89.13.34

Pekárske kvasinky

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

10.89.13.39

Aktívne droždie (s výnimkou pekárenského droždia)

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

10.89.13.50

Neaktívne droždie, iné jednobunkové organizmy, neživé

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

10.89.13.70

Hotové prášky do pečiva

2102 30 00

kg

S

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

CPA 10.89.14: Výťažky a šťavy z mäsa, rýb a vodných bezstavovcov
10.89.14.00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb, kôrovcov alebo ostatných vodných
bezstavovcov

CPA 10.89.19: Rôzne potravinárske výrobky i. n.
10.89.19.10

Karamel

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

10.89.19.25

Sladové extrakty

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

10.89.19.30

Prípravky na výrobu jedla z múky, krupice, škrobu atď.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

10.89.19.35

Proteínové koncentráty a aromatizovaný alebo prifarbovaný
cukrový sirup

2106 [10 (20 + 80) + 90
(30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

10.89.19.40

Syrové fondue a ostatné potravinové prípravky i. n.

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

kg

S

NACE 10.91: Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
CPA 10.91.10: Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet
10.91.10.10 z

Premixy na výživu hospodárskych zvierat

2309 [90 (31 + 33 + 35 +
39 + 41 + 43 + 49 + 51 +
53 + 59 + 70 + 95 + 99)]
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2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem
premixov): hovädzí dobytok

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

10.91.10.37 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem
premixov): hydina

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

10.91.10.39 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem
premixov): i. n.

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

10.91.10.33 z

Prípravky používané na výživu hospodárskych zvierat (okrem
premixov): ošípané

10.91.10.35 z

NACE 10.92: Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
CPA 10.92.10: Pripravené krmivo pre domáce zvieratá
10.92.10.30

Krmivo pre psov alebo mačky, balené pre maloobchod

2309 [10 (11 + 13 + 15 +
19 + 31 + 33 + 39 + 51 +
53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

10.92.10.60 z

Prípravky používané na kŕmenie domácich zvierat (s výnimkou
prípravkov pre mačky alebo psov, balené pre maloobchod)

2309 [90 (31 + 33 + 35 +
39 + 41 + 43 + 49 + 51 +
53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

NACE 11.01: Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
CPA 11.01.10: Destilované alkoholické nápoje
11.01.10.20

Liehoviny z destilovaného vína (z hrozna) alebo matolín (dôle
žité: bez spotrebnej dane)

2208 [20 (12 + 14 + 26 +
27 + 29 + 40 + 62 + 64 +
86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

11.01.10.30

Whisky (dôležité: bez spotrebnej dane)

2208 [30 (11 + 19 + 30 +
41 + 49 + 61 + 69 + 71 +
79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

11.01.10.40

Rum a ostatné destiláty získané destiláciou vykvasených
produktov z cukrovej trstiny (dôležité: bez spotrebnej dane)

2208 [40 (11 + 31 + 39 +
51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

11.01.10.50

Gin a borovička (dôležité: bez spotrebnej dane)

2208 [50 (11 + 19 + 91 +
99)]

l alc 100 %

S

11.01.10.63

Vodka s obsahom alkoholu ≤ 45,4 % (dôležité: bez spotrebnej
dane)

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

11.01.10.65

Liehoviny destilované z ovocia (s výnimkou likérov, ginu, boro
vičky, vína alebo matolínu) (dôležité: bez spotrebnej dane)

2208 [90 (33 + 38 + 45 +
48 + 71)]

l alc 100 %

S

11.01.10.70

Čisté alkoholy (dôležité: bez spotrebnej dane)

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

11.01.10.80

Liehoviny, likéry a iné liehoviny (s výnimkou liehovín destilo
vaných z vína, matolínu alebo ovocnej/whisky, rumu, táfie, ginu
a borovičky, liehovín destilovaných z ovocia)

2208 [60 (91 + 99) + 70
(10 + 90) + 90 (11 + 19 +
41 + 52 + 54 + 56 + 69 +
75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

Poznámky
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

NACE 11.02: Výroba hroznového vína
CPA 11.02.11: Šumivé víno z čerstvého hrozna
11.02.11.30

Víno šampanské (dôležité: bez spotrebnej dane)

2204 10 11

l

S

11.02.11.90

Šumivé víno z čerstvého hrozna (s výnimkou šampanského, bez
spotrebnej dane)

2204 [10 (91 + 93 + 94 +
96 + 98)]

l

S

CPA 11.02.12: Víno z čerstvého hrozna okrem šumivého vína; hroznový mušt
11.02.12.11

Značkové biele víno zo špecifikovaných regiónov

2204 [21 (11 + 12 + 13 +
17 + 18 + 19 + 22 + 23 +
24 + 26 + 27 + 28 + 32 +
34 + 36 + 37 + 38) + 29
(11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

11.02.12.15

Hroznový mušt z kvasného procesu alebo zastaveného pri
pridávaní alkoholu, naplnené s CO2 pod tlakom ≥ 1 bar < 3
pri teplote 20 °C (s výnimkou šumivého vína)

2204 [21 (06 + 07 + 08 +
09) + 10)]

l

S

11.02.12.17

Kvalitný hroznový mušt z kvasného procesu alebo zastaveného
pri pridávaní alkoholu, zo špecifických regiónov, z obsahom
alkoholu ≥ 15 % (s výnimkou bieleho vína a šumivého vína)

2204 [21 (42 + 43 + 44 +
46 + 47 + 48 + 62 + 66 +
67 + 68 + 69 + 71 + 74 +
76 + 77 + 78) + 29 (42 +
43 + 44 + 46 + 47 + 48 +
58)]

l

S

11.02.12.20

Víno a hroznový mušt z kvasného procesu alebo zastaveného
pri pridávaní alkoholu, zo špecifických regiónov, z obsahom
alkoholu ≤ 15 % (s výnimkou bieleho vína a šumivého vína
zo špecifických regiónov)

2204 [21 (79 + 80 + 81 +
82 + 83 + 84 + 93 + 94 +
95 + 96 + 97 + 98) + 29
(79 + 80 + 81 + 82 + 83 +
84 + 93 + 94 + 95 + 96 +
97 + 98)]

l

S

11.02.12.31

Vína portské, z Madeiry, sherry, tokajské a iné s objemovým
alkoholometrickým titrom > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 +
88 + 89 + 90 + 91 + 92) +
29 (85 + 86 + 87 + 88 +
89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

11.02.12.50

Hroznový mušt (okrem dane z alkoholu)

2204 [30 (10 + 92 + 94 +
96 + 98)]

l

S

l

S

l

S

NACE 11.03: Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
CPA 11.03.10: Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol
11.03.10.00

Vykvasené nápoje a zmesi z nich (vrátane nealkoholických
nápojov, jablčného muštu, hruškového muštu a medoviny;
s výnimkou sladového piva, aromatizovaného vína
z čerstvého hrozna alebo aromatických substancií)

2206 [00 (10 + 31 + 39 +
51 + 59 + 81 + 89)]

NACE 11.04: Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
CPA 11.04.10: Vermut a ostatné aromatizované vína z čerstvého hrozna
11.04.10.00

Vermút a ostatné aromatizované víno z čerstvého hrozna alebo
aromatických substancií (bez spotrebnej dane)

2205 [10 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

Poznámky

SK

5.10.2010
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/33

Merná
Jednotka

P

l

S

kg

S

Poznámky

NACE 11.05: Výroba piva
CPA 11.05.10: Pivo okrem pivovarníckeho mláta
11.05.10.00

Pivo zo sladu (s výnimkou nealkoholického piva, piva
s objemovým alkoholometrickým titrom ≤ 0,5 %, bez
spotrebnej dane)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

CPA 11.05.20: Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto
11.05.20.00

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad (bez spotrebnej
dane)

2303 30 00

NACE 11.06: Výroba sladu
CPA 11.06.10: Slad
11.06.10.30

Slad nepražený (bez spotrebnej dane)

1107 [10 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

11.06.10.50

Slad pražený (bez spotrebnej dane, výrobky určené na ďalšie
spracovanie, pražený slad ako náhrada kávy)

1107 20 00

kg

S

NACE 11.07: Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
CPA 11.07.11: Minerálne vody a sýtené vody, nesladené a neochutené
11.07.11.30

Minerálne vody a sódovky, nesladené

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

11.07.11.50

Nesladené a nearomatizované vody; ľad a sneh (s výnimkou
minerálnych a prevzdušnených vôd)

l

S

2201 90 00

l @

S

CPA 11.07.19: Ostatné nealkoholické nápoje
11.07.19.30

Vody, s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, alebo aromati
zované,
nealkoholické
nápoje
(vrátane
minerálnych
a prevzdušnených vôd)

2202 10 00

l

S

11.07.19.50

Nealkoholické nápoje bez obsahu mliečneho tuku (s výnimkou
sladených alebo nesladených minerálnych vôd, prevzdušnených
alebo aromatizovaných vôd)

2202 90 10

l

S

11.07.19.70

Nealkoholické nápoje s obsahom mliečneho tuku

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

NACE 12.00: Výroba tabakových výrobkov
CPA 12.00.11: Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek
12.00.11.30

Cigary, viržinka a cigarky (cigarillos) s obsahom tabaku alebo
zmesí tabaku a tabakových náhrad (bez spotrebnej dane)

2402 10 00

p/st @

S

12.00.11.50

Cigarety s obsahom tabaku alebo zmesí tabaku a tabakových
náhrad (bez spotrebnej dane)

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

12.00.11.70

Cigary, cigarky (cigarillos), cigarety, atď. bez obsahu tabakových
náhrad (bez spotrebnej dane)

2402 90 00

kg

S

CPA 12.00.19: Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie
12.00.19.30

Fajčiarsky tabak (bez spotrebnej dane)

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

L 262/34

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

12.00.19.90

Popis

Merná
Jednotka

P

kg

S

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

5002 00 00

kg

T

5101 [21 00 + 29 00 +
30 00]

kg

T

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

5105 [10 00 + 21 00 +
29 00 + 31 00 + 39 00 +
40 00]

kg

T

5203 00 00

kg

T

Colný sadzobník pre rok 2010

Spracovaný tabak, výťažky a tresti, inak homogenizovaný alebo
rekonštituovaný tabak, i. n.

5.10.2010

2403 [91 00 + 99 (10 +
90)]

NACE 13.10: Príprava a spriadanie textilných vlákien
CPA 13.10.10: Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu)
13.10.10.00

Potná vlna a jej tukové substancie, vrátane lanolínu

CPA 13.10.21: Surový hodváb (nesúkaný)
13.10.21.00

Surový prírodný hodváb (nesúkaný)

CPA 13.10.22: Vlna odmastená alebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná
13.10.22.00

Vlna, odmastená alebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

CPA 13.10.23: Výčesky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat
13.10.23.00

Výčesky z vlny alebo jemných zvieracích chlpov

CPA 13.10.24: Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané
13.10.24.00

Vlna alebo zvieracie chlpy mykané alebo česané (vrátane
česancov)

CPA 13.10.25: Bavlna mykaná alebo česaná
13.10.25.00

Bavlna, mykaná alebo česaná

CPA 13.10.26: Juta a ostatné textilné vlákna (okrem ľanu, pravých konopí a ramie), spracované, ale nespradené
13.10.26.00

Juta a ostatné textilné vlákna, spracované, ale nespradené

5303 90 00

kg

T

5301 [21 00 + 29 00 +
30 00] + 5302 90 00 +
5305 00 00

kg

T

kg

T

5507 00 00

kg

T

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

CPA 13.10.29: Ostatné rastlinné textilné vlákna, spracované, ale nespradené
13.10.29.00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, spracované, ale nespradené

CPA 13.10.31: Syntetické strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie
13.10.31.00

Syntetické strižové vlákna, mykané, česané alebo podobne spra
cované na spriadanie

5506 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 90 00]

CPA 13.10.32: Umelé strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie
13.10.32.00

Umelé strižové vlákna, mykané, česané alebo spracované na
spriadanie

CPA 13.10.40: Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu
13.10.40.10

Hodvábna priadza (s výnimkou priadze
z hodvábneho odpadu), nebalená pre maloobchod

spradenej

Poznámky

5.10.2010

PRODCOM

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/35

Merná
Jednotka

P

13.10.40.30

Priadza spradená z hodvábneho odpadu, nebalená pre maloob
chod

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

13.10.40.50

Hodvábna priadza, priadza spradená z hodvábneho odpadu,
balená pre maloobchod, črievko priadky morušovej

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

Poznámky

CPA 13.10.50: Priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo
z konského vlásia
13.10.50.10

Priadza z mykanej vlny alebo jemných chlpov zvierat, neupra
vená na predaj v malom

5106 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 91 + 99)] + 5108 [10
(10 + 90)]

kg

T

13.10.50.30

Priadza z česanej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat,
neupravená na predaj v malom

5107 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 30 + 51 + 59 + 91 +
99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

13.10.50.50

Priadza z vlny alebo jemných zvieracích chlpov, balená pre
maloobchod

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 13.10.61: Bavlnená priadza (iná ako šijacie nite)
13.10.61.32 z

Priadza z nečesanej bavlny, nebalená pre maloobchod, pre
tkaniny (s výnimkou na koberce a podlahové krytiny)

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.33 z

Priadza z nečesanej bavlny, nebalená pre maloobchod, pre
pletené výrobky a pančuchový tovar

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.35 z

Priadza z nečesanej bavlny, nebalená pre maloobchod, pre iné
použitie (vrátane kobercov a podlahových krytín)

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.52 z

Priadza z česanej bavlny, nebalená pre maloobchod, na tkaniny
(s výnimkou na koberce a podlahové krytiny)

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

13.10.61.53 z

Priadza z česanej bavlny, nebalená pre maloobchod, na pletené
výrobky a pančuchový tovar

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

L 262/36
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Merná
Jednotka

P

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

5204 [11 00 + 19 00 +
20 00]

kg

T

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

13.10.61.55 z

Priadza z česanej bavlny, nebalená pre maloobchod, na iné
použitie (vrátane kobercov a podlahových krytín)

13.10.61.60

Bavlnená priadza, balená na drobný predaj (s výnimkou nití na
šitie, na pančuchový tovar)

Poznámky

CPA 13.10.62: Bavlnené šijacie nite
13.10.62.00

Bavlnené nite na šitie

CPA 13.10.71: Ľanová priadza
13.10.71.10

Ľanová priadza, nebalená pre maloobchod

5306 [10 (10 + 30 + 50) +
10)]

kg

T

13.10.71.20

Ľanová priadza, balená pre maloobchod

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

CPA 13.10.72: Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vláken; priadza z ostatných rastlinných textilných vláken; papierová
priadza
13.10.72.00

Priadza z rastlinných alebo lykových vlákien; papierová priadza
(s výnimkou ľanu)

5307 [10 00 + 20 00] +
5308 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

CPA 13.10.81: Priadza z chemických vláken, násobná alebo káblová priadza (vysokopevnostná priadza z polyamidov, polyesterov alebo
viskózového umelého vlákna), neupravená pre maloobchod; priadza z chemických vláken (iná ako šijacia niť), upravená pre
maloobchod
13.10.81.10

Násobná alebo káblovaná syntetická priadza z nylonu, nebalená
pre maloobchod

5402 [61 00 + 62 00 + 69
(10 + 90)]

kg

T

13.10.81.30

Násobná alebo káblovaná priadza z umelého hodvábu, nebalená
pre maloobchod (s výnimkou šijacích nití)

5403 [41 00 + 42 00 +
49 00]

kg

T

13.10.81.50

Priadza z chemického hodvábu (iná než šijacia niť), balená pre
maloobchod

5406 00 00

kg

T

CPA 13.10.82: Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca ≥ 85 % hmotnosti takýchto vlákien
13.10.82.10

Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižových vláken,
s obsahom strižových vláken 85 % hmotnosti alebo viac,
neupravená na predaj v malom

5509 [11 00 + 12 00 +
21 00 + 22 00 + 31 00 +
32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

13.10.82.50

Priadza (iná ako šijacia niť) s obsahom syntetických strižových
vláken ≥ 85 % hmotnosti, upravená na predaj v malom

5511 10 00

kg

T

CPA 13.10.83: Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca < 85 % hmotnosti takýchto vláken
13.10.83.20

Priadza s obsahom < 85 % hmotnosti polyesterových strižných
vlákien (iná ako šijacia niť), v zmesi s umelými vláknami,
neupravená na predaj v malom

5509 51 00

kg

T

13.10.83.33 z

Priadza zo syntetických strižových vláken, s obsahom strižo
vých vláken 85 % hmotnosti alebo viac, v zmesi hlavne alebo
výlučne s mykanou vlnou alebo mykanými jemnými chlpmi
zvierat, neupravená na predaj v malom

5509 [52 00 + 61 00 +
91 00]

kg

T

5.10.2010

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/37

Merná
Jednotka

P

13.10.83.36 z

Priadza zo syntetických strižových vláken, s obsahom strižo
vých vláken 85 % hmotnosti alebo viac, v zmesi hlavne alebo
výlučne s česanou vlnou alebo česanými jemnými chlpmi
zvierat, neupravená na predaj v malom

5509 [52 00 + 61 00 +
91 00]

kg

T

13.10.83.40

Priadza s obsahom < 85 % hmotnosti syntetických strižných
vlákien (iná ako šijacia niť), v zmesi s bavlnou, neupravená
na predaj v malom

5509 [53 00 + 62 00 +
92 00]

kg

T

13.10.83.80

Ostatné priadze s obsahom < 85 % hmotnosti syntetických
strižných vlákien (iná ako šijacia niť), i. n., neupravená na predaj
v malom

5509 [59 00 + 69 00 +
99 00]

kg

T

13.10.83.90

Priadza s obsahom syntetických strižových vláken ≥ 85 %
hmotnosti (iná ako šijacia niť), upravená na predaj v malom

5511 20 00

kg

T

Poznámky

CPA 13.10.84: Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vláken pre maloobchod
13.10.84.10

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien,
neupravená na predaj v malom

5510 [11 00 + 12 00 +
20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

13.10.84.30

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien, upra
vená na predaj v malom

5511 30 00

kg

T

CPA 13.10.85: Šijacie nite a priadza z umelých a syntetických hodvábov a vláken
13.10.85.10

Šijacia niť z chemického hodvábu

5401 [10 (12 + 14 + 16 +
18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

13.10.85.50

Šijacia niť z chemických strižových vlákien

5508 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90)]

kg

T

m2

S

NACE 13.20: Tkanie textilu
CPA 13.20.11: Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu
13.20.11.00

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

5007 [10 00 + 20 (11 + 19
+ 21 + 31 + 39 + 41 + 51
+ 59 + 61 + 69 + 71) + 90
(10 + 30 + 50 + 90)]

CPA 13.20.12: Tkaniny z mykanej alebo česanej vlny, alebo jemných chlpov zvierat, alebo hrubých chlpov zvierat, alebo z konského vlásia
13.20.12.30

Tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných
chlpov zvierat

5111 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 20 00 + 30 (10 + 30 +
90) + 90 (10 + 91 + 93 +
99)]

m2

T

13.20.12.60

Tkaniny z priadze z česanej vlny alebo česaných jemných
chlpov zvierat; tkaniny z priadze z hrubých chlpov zvierat

5112 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 20 00 + 30 (10 + 30 +
90) + 90 (10 + 91 + 93 +
99)] + 00)]

m2

T

CPA 13.20.13: Ľanové tkaniny
13.20.13.30

Ľanové tkaniny obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti ľanu

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

13.20.13.60

Ľanové tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti ľanu

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T
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CPA 13.20.14: Tkaniny z juty a ostatných textilných lykových vláken (okrem ľanu, pravých konopí a ramie)

13.20.14.00

Tkaniny z jutových alebo iných textilných lykových vlákien (s
výnimkou ľanu, pravé konope, ramie)

m2

T

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

CPA 13.20.19: Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vláken; tkaniny z papierovej priadze

13.20.19.00

Tkaniny z pravého ľanu, ramie alebo iných rastlinných textil
ných vlákien (s výnimkou ľanu, juty, iných textilných lykových
vlákien); papierová priadza

CPA 13.20.20: Bavlnené tkaniny

13.20.20.14 z

Bavlnené tkaniny, s obsahom bavlny najmenej 85 % hmotnosti,
s hmotnosťou najviac 200 g/m2, nie z rôznofarebných priadzí,
na odevy

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a +
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a +
5212.1a – 5208 [.11.10 +
.21.10]a – 5212.14a

m2

T

13.20.20.17 z

Bavlnené tkaniny, s obsahom bavlny najmenej 85 % hmotnosti,
s hmotnosťou najviac 200 g/m2, nie z rôznofarebných priadzí,
na plátna do domácnosti a na nábytkárske textílie

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b +
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b +
5212.1b – 5208 [.11.10 +
.21.10]b – 5212.14b

m2

T

13.20.20.19 z

Bavlnené tkaniny; nie z priadzí rôznych farieb, s hmotnosťou
≤ 200 g/m2, na technické alebo priemyselné použitie (s
výnimkou perlinkovej tkaniny, medicínskej perlinkovej tkaniny)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c +
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c +
5212.1c – 5208 [.11.10 +
.21.10]c – 5212.14c

m2

T

13.20.20.20

Bavlnené tkaniny, s hmotnosťou ≤ 100 g/m2, na perlinkové
tkaniny pre zdravotníctvo; bandáže a odevy

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

13.20.20.31 z

Bavlnené tkaniny z rôznofarebných priadzí, ≤ 200 g/m2, na
košele a blúzky

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)]

m2

T

13.20.20.42 z

Bavlnené tkaniny z nie rôznofarebných priadzí, s hmotnosťou
> 200 g/m2, na oblečenie

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T
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P

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T

Bavlnené tkaniny z nie rôznofarebných priadzí, s hmotnosťou
> 200 g/m2, na technické alebo priemyselné použitie

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.60

Bavlnené tkaniny, denim, > 200 g/m2 (vrátane denimu iného
než modrej farby)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

13.20.20.72 z

Bavlnené tkaniny z priadze rôznych farieb, na ostatné odevy

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.74 z

Bavlnené tkaniny, s obsahom bavlny najmenej 85 % hmotnosti,
z rôznofarebných priadzí, na plátna do domácnosti
a nábytkárske textílie

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.79 z

Bavlnené tkaniny z priadze rôznych farieb, na technické alebo
priemyselné použitie

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

13.20.20.44 z

Bavlnené tkaniny, s obsahom bavlny najmenej 85 % hmotnosti,
s hmotnosťou presahujúcou 200 g/m2, nie z rôznofarebných
priadzí, na plátna do domácnosti a na nábytkárske textílie

13.20.20.49 z

CPA 13.20.31: Tkaniny z priadze syntetického hodvábu a priadze z umelého vlákna
13.20.31.30

Tkaniny vyrobené z chemického hodvábu získaného
z vysokopevnostnej priadze, z pásikov alebo podobných tvarov
(vrátane nylonu, polyesteru, viskózového hodvábu)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19
+ 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

13.20.31.50

Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna (okrem tých, ktoré sú
získané z vysokopevnostnej priadze alebo pásikov a podobne)

5407 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 51 00 +
52 00 + 53 00 + 54 00 +
61 (10 + 30 + 50 + 90) +
69 (10 + 90) + 71 00 +
72 00 + 73 00 + 74 00 +
81 00 + 82 00 + 83 00 +
84 00 + 91 00 + 92 00 +
93 00 + 94 00]

m2

T

Poznámky
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5408 [21 00 + 22 (10 + 90)
+ 23 00 + 24 00 + 31 00 +
32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Tkaniny z priadze z umelého vlákna (okrem tkanín vyrobených
z vysokopevnostnej priadze)

CPA 13.20.32: Tkaniny zo syntetických strižových vláken
13.20.32.10

Tkaniny zo syntetických strižových vláken, s obsahom syntetic
kých strižových vláken 85 % hmotnosti alebo viac

5512 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 21 00 + 29 (10 + 90) +
91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

13.20.32.20

Tkaniny zo syntetických strižových vláken, s obsahom syntetic
kých strižových vláken menej ako 85 % hmotnosti, v zmesi
hlavne alebo výlučne s bavlnou (okrem tkanín
z rôznofarebných priadzí)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00
+ 13 00 + 19 00 + 21 00 +
23 (10 + 90) + 29 00 +
41 00 + 49 00] + 5514
[11 00 + 12 00 + 19 (10 +
90) + 21 00 + 22 00 +
23 00 + 29 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

13.20.32.30

Tkaniny zo syntetických strižových vláken, s obsahom syntetic
kých strižových vláken menej ako 85 % hmotnosti, v zmesi
hlavne alebo výlučne s bavlnou, z rôznofarebných priadzí

5513 [31 00 + 39 00] +
5514 [30 (10 + 30 + 50 +
90)]

m2

T

13.20.32.40

Tkaniny zo syntetických strižových vláken, v zmesi hlavne
alebo výlučne s mykanou vlnou alebo mykanými jemnými
chlpmi zvierat

5515 [13 (11 + 19) + 22
(11 + 19)]

m2

T

13.20.32.50

Tkaniny zo syntetických strižových vláken, v zmesi hlavne
alebo výlučne s česanou vlnou alebo česanými jemnými chlpmi
zvierat

5515 [13 (91 + 99) + 22
(91 + 99)]

m2

T

13.20.32.90

Tkaniny z priadze zo syntetických strižných vlákien v zmesi
inej ako s vlnou, jemnými chlpmi zvierat alebo bavlnou

5515 [11 (10 + 30 + 90) +
12 (10 + 30 + 90) + 19 (10
+ 30 + 90) + 21 (10 + 30 +
90) + 29 00 + 91 (10 + 30
+ 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

CPA 13.20.33: Tkaniny z umelých strižových vláken
13.20.33.30

Tkaniny z umelých strižových vláken, nie z rôznofarebných
priadzí

5516 [11 00 + 12 00 +
14 00 + 21 00 + 22 00 +
24 00 + 31 00 + 32 00 +
34 00 + 41 00 + 42 00 +
44 00 + 91 00 + 92 00 +
94 00]

m2

T

13.20.33.50

Tkaniny z umelých strižových vlákien, z rôznofarebných
priadzí

5516 [13 00 + 23 (10 + 90)
+ 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

m2

S

m2

T

CPA 13.20.41: Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny [iné ako slučkové uterákoviny (froté) a úzke tkaniny]
13.20.41.00

Vlasové osnovné a útkové tkaniny, ženilkové tkaniny (s
výnimkou slučkovej frotírovanej tkaniny a podobných tkaných
slučkových tkanín z bavlny, všívanej textilnej tkaniny, úzkych
tkanín)

5801 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 23 00 + 24 00 +
25 00 + 26 00 + 31 00 +
32 00 + 33 00 + 34 00 +
35 00 + 36 00 + 90 (10 +
90)]

CPA 13.20.42: Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako úzke tkaniny) z bavlny
13.20.42.00

Slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny, z bavlny

5802 [11 00 + 19 00]

Poznámky

5.10.2010
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5802 20 00

m2

T

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

5802 30 00

m2

S

7019 [40 00 + 51 00 +
52 00 + 59 00]

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 13.20.43: Ostatné slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako úzke tkaniny)
13.20.43.00

Slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny (s výnimkou
z bavlny)

CPA 13.20.44: Perlinkové tkaniny (iné ako úzke tkaniny)
13.20.44.00

Perlinkové tkaniny (s výnimkou zdravotníckej perlinkovej
tkaniny, úzkej tkaniny)

CPA 13.20.45: Všívané textílie, iné ako koberce
13.20.45.00

Všívané textílie (s výnimkou všívaných kobercov a iných textil
ných podlahových krytín)

CPA 13.20.46: Tkaniny (vrátane úzkych tkanín) zo sklenených vláken
13.20.46.00

Tkaniny zo sklenených vlákien (vrátane úzkych tkanín, sklenej
vaty)

NACE 13.30: Konečná úprava textilu
CPA 13.30.11: Bielenie a farbenie textilných vláken a priadzí
13.30.11.10

Farbenie vlákien

—

—

I

13.30.11.21

Farbenie hodvábnej priadze

—

—

I

13.30.11.22

Farbenie vlnenej priadze; jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov a konských štetín

—

—

I

13.30.11.23

Farbenie bavlnenej priadze (s výnimkou šijacích nití)

—

—

I

13.30.11.24

Farbenie ľanovej priadze, juty, iných textilných lykových
vlákien, priadze z rastlinných vlákien papierových vlákien

—

—

I

13.30.11.25

Farbenie nití zo syntetického hodvábu (s výnimkou šijacích nití)

—

—

I

13.30.11.26

Farbenie nití z umelého hodvábu (s výnimkou šijacích nití)

—

—

I

13.30.11.27

Farbenie priadze zo syntetických strižových vlákien (s
výnimkou šijacích nití)

—

—

I

13.30.11.28

Farbenie priadze z umelých strižových vlákien (s výnimkou
šijacích nití)

—

—

I

CPA 13.30.12: Bielenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)
13.30.12.10

Bielenie tkanín z prírodného hodvábu

—

—

I

13.30.12.20

Bielenie vlnených tkanín, jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov a konských štetín

—

—

I

13.30.12.30

Bielenie bavlnených tkanín obsahujúcich 85 % alebo viac hmot
nosti bavlny

—

—

I

13.30.12.40

Farbenie ľanovej priadze, juty, iných textilných lykových
vlákien, priadze z rastlinných vlákien papierových vlákien

—

—

I

13.30.12.50

Bielenie tkanín zo syntetického hodvábu a syntetických vlákien

—

—

I

Poznámky
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13.30.12.60

Bielenie tkanín zo syntetického hodvábu a umelých vlákien

—

—

I

13.30.12.70

Bielenie vlasových tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou
slučkovej frotírovanej tkaniny a podobných tkaných slučkových
tkanín z bavlny, úzkych tkanín)

—

—

I

13.30.12.80

Bielenie slučkovej uterákoviny a podobných slučkových tkanín
(s výnimkou všívanej textilnej tkaniny)

—

—

I

13.30.12.90

Bielenie pletených alebo háčkovaných textílií

—

—

I

CPA 13.30.13: Farbenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)
13.30.13.10

Farbenie tkanín z prírodného hodvábu alebo hodvábneho
odpadu

—

—

I

13.30.13.20

Farbenie vlnených tkanín, jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov a konských štetín

—

—

I

13.30.13.30

Farbenie vlnených tkanín, jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov a konských štetín

—

—

I

13.30.13.40

Farbenie ľanovej priadze, juty, iných textilných lykových
vlákien; priadze z rastlinných vlákien papierových vlákien

—

—

I

13.30.13.50

Farbenie tkanín zo syntetického hodvábu a syntetických vlákien

—

—

I

13.30.13.60

Farbenie tkanín zo syntetického hodvábu a umelých vlákien

—

—

I

13.30.13.70

Farbenie vlasových tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou
slučkovej frotírovanej tkaniny a podobných tkaných slučkových
tkanín z bavlny, úzkych tkanín)

—

—

I

13.30.13.80

Farbenie slučkovej uterákoviny a podobných slučkových tkanín
(s výnimkou všívanej textilnej tkaniny)

—

—

I

13.30.13.90

Farbenie pletených alebo háčkovaných textílií a netkaných
textílií

—

—

I

CPA 13.30.14: Potlač vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)
13.30.14.10

Potlač tkanín z prírodného hodvábu

—

—

I

13.30.14.20

Potlač vlnených tkanín, jemných alebo hrubých zvieracích
chlpov a konských štetín

—

—

I

13.30.14.30

Potlač bavlnených tkanín obsahujúcich ≥ 85 % hmotnosti
bavlny

—

—

I

13.30.14.40

Potlač ľanovej priadze, juty, iných textilných lykových vlákien,
priadze z rastlinných vlákien papierových vlákien

—

—

I

13.30.14.50

Potlač tkanín zo syntetického hodvábu a syntetických vlákien

—

—

I

13.30.14.60

Potlač tkanín zo syntetického hodvábu a umelých vlákien

—

—

I

13.30.14.70

Potlač vlasových tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou sluč
kovej frotírovanej tkaniny a podobných tkaných slučkových
tkanín z bavlny, úzkych tkanín)

—

—

I

Poznámky

5.10.2010

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/43

Merná
Jednotka

P

13.30.14.80

Potlač slučkovej uterákoviny a podobných slučkových tkanín (s
výnimkou všívanej textilnej tkaniny)

—

—

I

13.30.14.90

Potlač pletených alebo háčkovaných textílií a netkaných textílií

—

—

I

CPA 13.30.19: Ostatná konečná úprava textilu a textilných výrobkov (vrátane odevov)
13.30.19.10

Konečná úprava tkanín z prírodného hodvábu (s výnimkou
bielenia, farbenia, potlače)

—

—

I

13.30.19.20

Konečná úprava vlnených tkanín; jemných alebo hrubých zvie
racích chlpov a konských štetín (s výnimkou bielenia, farbenia,
potlače)

—

—

I

13.30.19.30

Konečná úprava bavlnených tkanín obsahujúcich ≥ 85 % hmot
nosti bavlny (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

—

—

I

13.30.19.40

Konečná úprava ľanovej priadze; juty; iných textilných lykových
vlákien; priadze z rastlinných vlákien papierových vlákien (s
výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

—

—

I

13.30.19.50

Konečná úprava tkanín zo syntetického hodvábu a syntetických
vlákien (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

—

—

I

13.30.19.60

Konečná úprava tkanín zo syntetického hodvábu a umelých
vlákien (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

—

—

I

13.30.19.70

Konečná úprava (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače) vlaso
vých tkanín a ženilkových tkanín (s výnimkou slučkovej frotí
rovanej tkaniny a podobných tkaných slučkových tkanín
z bavlny, úzkych tkanín)

—

—

I

13.30.19.80

Konečná úprava (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače) sluč
kovej uterákoviny a podobných slučkových tkanín (s výnimkou
všívanej textilnej tkaniny)

—

—

I

13.30.19.90

Konečná úprava pletených alebo háčkovaných textílií
a netkaných textílií (s výnimkou bielenia, farbenia, potlače)

—

—

I

13.30.19.95

Konečné úpravy odevov

—

—

I

kg

T

kg

T

NACE 13.91: Výroba pleteného a háčkovaného textilu
CPA 13.91.11: Vlasové textílie, slučkové textílie, pletené alebo háčkované
13.91.11.00

Vlasové textílie, slučkové textílie, pletené alebo háčkované

6001 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 29 00 + 91 00 +
92 00 + 99 00]

CPA 13.91.19: Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením
13.91.19.10

Pletené alebo háčkované textílie (s výnimkou vlasových textílií)

6002 [40 00 + 90 00] +
6003 [10 00 + 20 00 + 30
(10 + 90) + 40 00 + 90 00]
+ 6004 [10 00 + 90 00] +
6005 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 31 (10 +
50 + 90) + 32 (10 + 50 +
90) + 33 (10 + 50 + 90) +
34 (10 + 50 + 90) + 41 00
+ 42 00 + 43 00 + 44 00 +
90 (10 + 90)] + 6006
[10 00 + 21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 31 (10 +
90) + 32 (10 + 90) + 33 (10
+ 90) + 34 (10 + 90) +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 90 00]

Poznámky
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Umelé kožušiny a výrobky z umelých kožušín

Colný sadzobník pre rok 2010

4304 00 00

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

—

S

NACE 13.92: Výroba textilných výrobkov okrem odevov
CPA 13.92.11: Prikrývky a cestovné koberčeky okrem elektricky vyhrievaných prikrývok
13.92.11.30

Prikrývky a cestovné pokrovce z vlny alebo jemných zvieracích
chlpov (s výnimkou elektricky vyhrievaných)

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

13.92.11.50

Prikrývky a cestovné pokrovce zo syntetických vlákien (s
výnimkou elektricky vyhrievaných)

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

13.92.11.90

Prikrývky (s výnimkou elektricky vyhrievaných) a cestovné
pokrovce z textilných materiálov (s výnimkou z vlny alebo
jemných zvieracích chlpov, syntetických vlákien)

6301 [30 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

p/st

S

CPA 13.92.12: Posteľná bielizeň
13.92.12.30

Posteľná bielizeň, pletená alebo háčkovaná

6302 10 00

kg

S

13.92.12.53

Posteľná bielizeň z bavlny (s výnimkou pletenej alebo háčko
vanej)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

13.92.12.55

Posteľná bielizeň z ľanu alebo ramie (s výnimkou pletenej alebo
háčkovanej)

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

13.92.12.59

Posteľná bielizeň z tkaných textílií (s výnimkou z bavlny, ľanu
alebo ramie)

6302 [22 90 + 29 90 +
32 90 + 39 90]

kg

S

13.92.12.70

Posteľná bielizeň z netkaných ručne vyrábaných vlákien (s
výnimkou pletených alebo háčkovaných)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

CPA 13.92.13: Stolová bielizeň
13.92.13.30

Stolová bielizeň, pletená alebo háčkovaná

6302 40 00

kg

S

13.92.13.53

Stolová bielizeň z bavlny (s výnimkou pletenej alebo háčko
vanej)

6302 51 00

kg

S

13.92.13.55

Stolová bielizeň z ľanu (s výnimkou pletenej alebo háčkovanej)

6302 59 10

kg

S

13.92.13.59

Stolová bielizeň z ručne tkaných vlákien a ostatných tkaných
alebo netkaných textílií (s výnimkou z bavlny a ľanu)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

13.92.13.70

Stolová bielizeň z ručne netkaných vlákien

6302 53 10

kg

S

CPA 13.92.14: Toaletná a kuchynská bielizeň
13.92.14.30

Hygienická a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny alebo
podobných slučkových tkanín z bavlny

6302 60 00

kg

S

13.92.14.50

Hygienická a kuchynská tkaná bielizeň z textílií (s výnimkou
slučkovej uterákoviny alebo podobných slučkových tkanín
z bavlny)

6302 [91 00 + 93 90 + 99
(10 + 90)]

kg

S

13.92.14.70

Hygienická a kuchynská bielizeň z netkaných ručne vyrábaných
vlákien

6302 93 10

kg

S

CPA 13.92.15: Záclony, závesy (vrátane drapérií), interiérové rolety; krátke záclonové alebo posteľové drapérie
13.92.15.30

Záclony a interiérové závesy; záclonky a posteľné prikrývky,
pletené alebo háčkované

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

Poznámky

5.10.2010

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/45

Merná
Jednotka

P

13.92.15.50

Záclony a interiérové závesy, záclonky a posteľné prikrývky,
z tkaných materiálov

6303 [91 00 + 92 90 +
99 90]

m2

S

13.92.15.70

Záclony a interiérové závesy, záclonky a posteľné prikrývky,
z netkaných materiálov

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

Poznámky

CPA 13.92.16: Bytové textílie i. n.; súpravy z tkanín a priadzí na výrobu koberčekov, tapisérií a podobných výrobkov
13.92.16.20

Ručne tkané tapisérie typu gobelínov, flanderských gobelínov,
aubusónskych a vyšívaných tapisérií alebo nenamaľovaných
(vrátane petit pointu, krížového stehu)

5805 00 00

—

S

13.92.16.40

Posteľné prikrývky (s výnimkou paplónov plnených perím)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30
+ 90)]

p/st

S

13.92.16.60

Vybavenie výrobkov vrátane nábytkových a poduškových
poťahov (s výnimkou pokrývok, cestovných pokrovcov,
posteľnej bielizne, stolovej bielizne, hygienickej bielizne,
kuchynskej bielizne – záclon, závesov, posteľných prikrývok)

6304 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 00]

—

S

13.92.16.80

Súpravy z tkanín a priadzí, na výrobu pokrovcov, tapisérií,
vyšívaných stolových tkanín, servítok alebo podobných textil
ných výrobkov, balené pre maloobchod

6308 00 00

—

S

CPA 13.92.21: Vrecia a vrecká na balenie tovaru
13.92.21.30

Vrecúška a vrecia, používané na balenie tovaru, z bavlny

6305 20 00

kg

S

13.92.21.50

Vrecúška a vrecia, používané na balenie
z polyetylénových pásikov, pletené alebo háčkované

tovaru,

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

13.92.21.70

Vrecúška a vrecia, používané na balenie tovaru,
z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov (s
výnimkou pletených a háčkovaných)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

13.92.21.90

Vrecúška a vrecia používané na balenie tovaru (s výnimkou
bavlnených, polyetylénových alebo polypropylénových pásikov)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90
+ 39 00 + 90 00]

kg

S

CPA 13.92.22: Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši;
stany a kempingový tovar (vrátane nafukovacích matracov)
13.92.22.10

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty (s výnimkou
plachiet pre karavany)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

13.92.22.30

Stany (vrátane plachiet pre karavany)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

13.92.22.50

Lodné plachty

6306 30 00

kg

S

13.92.22.70

Nafukovacie lehátka a ostatné kempingové výrobky (s
výnimkou plachiet pre karavany, stanov, spacích vakov)

6306 [40 00 + 91 00 +
99 00]

kg

S

kg

S

CPA 13.92.23: Padáky (vrátane riaditeľných padákov) a rotujúce padáky; ich časti a súčasti
13.92.23.00

Padáky, (vrátane ovládateľných padákov) a rotujúcich padákov,
ich časti

8804 00 00

CPA 13.92.24: Prešívané prikrývky, periny, vankúše a podhlavníky, spacie vaky a podobné výrobky s pružinami, vypchávané alebo vnútri
vyložené akýmkoľvek materiálom alebo z ľahčenej gumy, alebo z ľahčených plastov
13.92.24.30

Spacie vaky

9404 30 00

p/st

S

L 262/46

PRODCOM

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis
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Merná
Jednotka

P

13.92.24.93

Potreby na spanie z páraným alebo prachovým perím (vrátane
prešívaných paplónov a paplónov plnených perím, podušiek,
vankúšov) (s výnimkou ležadiel a spacích vakov)

9404 90 10

p/st @

S

13.92.24.99

Potreby na spanie plnené páraným alebo prachovým perím
(vrátane prešívaných paplónov a paplónov plnených perím,
podušiek, vankúšov) (s výnimkou matracov a spacích vakov)

9404 90 90

p/st @

S

Poznámky

CPA 13.92.29: Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky (vrátane handry na podlahu, utierok na riad, prachoviek a podobných
čistiacich plachtičiek, záchranných viest a záchranných pásov)
13.92.29.53

Handry na dlážku, utierky na riad, prachovky a podobné
čistiace tkaniny z netkaných textílií

6307 10 30

kg

S

13.92.29.57

Handry na dlážku, utierky na riad, prachovky a podobné
čistiace tkaniny (s výnimkou pletených alebo háčkovaných,
z netkaných textílií)

6307 10 90

kg

S

13.92.29.90

Handry na dlážku, utierky na riad, prachovky a podobné
čistiace tkaniny, pletené háčkované alebo netkané, záchranné
vesty, záchranné pásy a ostatné hotové výrobky

6307 [10 10 + 20 00 + 90
(10 + 91 + 99)]

kg

S

m2

S

5702 [10 00 + 20 00 + 31
(10 + 80) + 32 (10 + 90) +
39 00 + 41 (10 + 90) + 42
(10 + 90) + 49 00 + 50 (10
+ 31 + 39 + 90) + 91 00 +
92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

5703 [10 00 + 20 (12 + 18
+ 92 + 98) + 30 (12 + 18 +
82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

NACE 13.93: Výroba kobercov a rohoží
CPA 13.93.11: Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, viazané
13.93.11.00

Viazané koberce a iné textilné podlahové krytiny

5701 [10 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

CPA 13.93.12: Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované
13.93.12.00

Tkané koberce a ostatné tkané textilné krytiny (s výnimkou
všívaných alebo odstrižkových)

CPA 13.93.13: Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, všívané
13.93.13.00

Všívané koberce a ostatné všívané textilné krytiny

CPA 13.93.19: Ostatné koberce a textilné podlahové krytiny (vrátane kobercov a podlahových krytín z plsti)
13.93.19.30

Ihličkované plstené koberce a iné ihličkované plstené textilné
podlahové krytiny (s výnimkou všívaných alebo odstrižkových)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

13.93.19.90

Koberce a iné textilné podlahové krytiny (s výnimkou plete
ných, tkaných, všívaných, ihličkovaných)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

kg

S

NACE 13.94: Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
CPA 13.94.11: Motúzy, šnúry, povrazy a laná z juty alebo ostatných textilných lykových vláken
13.94.11.30

Povrazy, šnúry, laná zo sisalu alebo iných textilných vlákien
z agáve, z juty alebo iných textilných lykových vlákien
a hrubých vlákien listov (s výnimkou spojovacích alebo balia
cich povrazov)

5607 [29 00 + 90 20]

5.10.2010

PRODCOM

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/47

Merná
Jednotka

P

13.94.11.53

Sisalové spojovacie alebo baliace povrazy (pre poľnohospodár
stvo)

5607 21 00

kg

S

13.94.11.55

Polyetylénové alebo polypropylénové spojovacie alebo baliace
povrazy (pre poľnohospodárstvo)

5607 41 00

kg

S

13.94.11.60

Šnúry alebo laná z polyetylénu, polypropylénu, nylonu alebo
iných polyamidov alebo polyesterov, s mierou > 50 000 dtex
(5 g/m), z ostatných syntetických vlákien (s výnimkou spojova
cích alebo baliacich povrazov)

5607 [49 (11 + 19) + 50
(11 + 19 + 90)]

kg

S

13.94.11.70

Povrazy z polyetylénových alebo polypropylénových; nylono
vých alebo iných polyamidov alebo polyesterov, s mierou
≤ 50 000 dtex (5 g/m) (s výnimkou spojovacích alebo baliacich
povrazov)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

13.94.11.90

Povrazy; laná; šnúry z textilných materiálov (s výnimkou juty
a iných textilných lykových vlákien, sisalových, abaky alebo
ostatných hrubých listových vlákien, syntetických vlákien)

5607 90 90

kg

S

Poznámky

CPA 13.94.12: Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov, celkom dohotovené siete z textilných materiálov; výrobky z nití
a pásikov i. n.
13.94.12.33

Viazané rybárske siete z motúzov, povrazárenských výrobkov,
laná, z umelých vlákien (s výnimkou rybárskych lovných sietí)

5608 11 20

kg

S

13.94.12.35

Viazané rybárske siete z priadze z umelých vlákien (s výnimkou
rybárskych lovných sietí)

5608 11 80

kg

S

13.94.12.53

Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr, z nylonových alebo iných
polyamidov (s výnimkou sieťovín v časti vyrobených háčko
vaním, vlasové siete, športové a rybárske siete)

5608 19 11

kg

S

13.94.12.55

Viazané sieťoviny z nylonu alebo iných polyamidov (s
výnimkou sieťovín v časti vyrobených háčkovaním, vlasové
siete, športové a rybárske siete, vyrobené z motúzov, šnúr
alebo lán)

5608 19 19

kg

S

13.94.12.59

Pletené siete z textilných materiálov (s výnimkou viazaných
rybárskych sietí z umelých textílií, iných viazaných sieťovín
z nylonu alebo iných polyamidov)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

13.94.12.80

Výrobky z motúzov, povrazárenských výrobkov, lán alebo šnúr

5609 00 00

kg

S

NACE 13.95: Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
CPA 13.95.10: Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov
13.95.10.10

Netkané textílie z hmotnosťou ≤ 25 g/m2 (vrátane výrobkov
z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, voskované alebo
potiahnuté)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

13.95.10.20

Netkané textílie z hmotnosťou 25 g/m2 ale ≤ 70 g/m2 (vrátane
výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, voskované
alebo potiahnuté)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

13.95.10.30

Netkané textílie z hmotnosťou > 70 g/m2 ≤ 150 g/m2 (vrátane
výrobkov z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, voskované
alebo potiahnuté)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

13.95.10.50

Netkané textílie z hmotnosťou > 150 g/m2 (vrátane výrobkov
z nich) (s výnimkou výrobkov z odevov, voskované alebo
potiahnuté)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

L 262/48
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kg

S

kg

S

kg

S

Poznámky

NACE 13.96: Výroba ostatného technického a pracovného textilu
CPA 13.96.11: Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza
13.96.11.00

Metalizovaná priadza, pásik a podobne zo syntetických/umelých
textilných materiálov v šírke ≤ 5mm, kombinovaná s kovom
v niti, pásiku alebo práškovej forme, alebo pokryté kovom

5605 00 00

CPA 13.96.12: Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze i. n.
13.96.12.00

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z pokovovanej priadze,
používané v odevoch; ako výbava výrobkov alebo podobné
účely

5809 00 00

CPA 13.96.13: Kaučukové a kordové nite pokryté textilom; textilné priadze a pásiky, impregnované alebo potiahnuté kaučukom alebo
plastmi
13.96.13.00

Kaučukové a kordové nite, pokryté textilom; textilná priadza
a pásiky impregnované, obalené, pokryté alebo opláštené
gumou alebo plastmi

5604 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

m2

S

CPA 13.96.14: Textilné tkaniny, impregnované, vrstvené alebo potiahnuté, i. n.
13.96.14.00

Textílie voskované

5901 [10 00 + 90 00] +
5903 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 90 (10 + 91 +
99)] + 00)]

CPA 13.96.15: Pneumatikové kordové textílie z vysokopevných nití z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového
hodvábu
13.96.15.00

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití
z nylonu, polyamidov, polyesterov alebo viskózového hodvábu

5902 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

CPA 13.96.16: Textilné výrobky a tovar na technické účely (vrátane knôtov, plynových pančušiek, textilné hadíc, hnacích alebo doprav
níkových pásov, mlynárskeho plátna a filtračných plachtičiek)
13.96.16.20

Textilné hadice a podobné výrobky, impregnované alebo neim
pregnované alebo obalené, s alebo bez podšívkou, pancierom
alebo vybavenie z iných materiálov

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

13.96.16.50

Textilné knôty, dopravníkové pásy, trubkové textílie (vrátane
výstuže z kovu alebo iného materiálu)

5908 00 00 + 5910 00 00
+ 5911 [10 00 + 20 00 +
40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

13.96.16.80

Textílie a plsti pre papierenské stroje alebo podobné stroje
(vrátane pre celulózu alebo azbesto-cementové)

5911 [31 (11 + 19 + 90) +
32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

CPA 13.96.17: Úzke tkaniny; úzke tkaniny bez útku z nití, spojené spojivom (bolduky); lemovky a podobné výrobky
13.96.17.30

Úzke tkaniny iné ako štítky, značky a iné podobné výrobky

5806 [10 00 + 20 00 +
31 00 + 32 (10 + 90) +
39 00 + 40 00]

—

S

13.96.17.50

Štítky, značky a iné podobné výrobky z textilných materiálov (s
výnimkou vyšívaných)

5807 [10 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

—

S

5.10.2010
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Prámiky v metráži, záložky, ozdobné lemovky (s výnimkou
pletených alebo háčkovaných)

5808 [10 00 + 90 00]
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Jednotka

P

—

S

Poznámky

NACE 13.99: Výroba ostatného textilu i. n.
CPA 13.99.11: Tyly a iné sieťové textílie okrem tkaných, pletené alebo háčkované textílie; čipka v metráži, v pásoch alebo v motívoch
13.99.11.30

Tyly a iné sieťové textílie (s výnimkou tkanín, pletených alebo
háčkovaných)

5804 [10 (10 + 90)]

—

S

13.99.11.50

Krajky v metráži, v pásoch alebo v motívoch, strojovo vyrábané

5804 [21 (10 + 90) + 29
(10 + 90)]

—

S

13.99.11.70

Krajky v metráži, v pásoch alebo v motívoch, ručne vyrábané

5804 30 00

—

S

CPA 13.99.12: Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy
13.99.12.30

Výšivky (bez viditeľného podkladu) v metráži, v pásoch alebo
v motívoch

5810 [10 (10 + 90)]

—

S

13.99.12.50

Bavlnené výšivky v metráži, v pásoch alebo v motívoch

5810 [91 (10 + 90)]

—

S

13.99.12.70

Výšivky z textilných materiálov, v metráži, v pásoch alebo ako
motívy (s výnimkou bez viditeľného podkladu, bavlna)

5810 [92 (10 + 90) + 99
(10 + 90)]

—

S

5602 [10 (11 + 19 + 31 +
38 + 90) + 21 00 + 29 00 +
90 00]

kg

S

kg

S

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

5811 00 00

m2

S

9616 20 00

p/st @

S

p/st @

S

CPA 13.99.13: Plsť vrstvená, potiahnutá alebo laminovaná
13.99.13.00

Plsť, impregnovaná alebo neimpregnovaná, obalená, pokrytá
alebo laminovaná, i. n.

CPA 13.99.14: Textilné vlákna v dĺžke ≤ 5 mm (vločka), textilný prach a nopky
13.99.14.00

Textilné vločky a prach a nopky

5601 30 00

CPA 13.99.15: Opradená priadza a pásiky; ženilková priadza; slučková pletená priadza
13.99.15.00

Opradená niť a pásik a podobné zo syntetických alebo umelých
textilných materiálov so šírkou ≤ 5 mm, ženilková priadza,
slučková pletená niť

CPA 13.99.16: Prešívané textilné výrobky v metráži
13.99.16.00

Prešívané textilné výrobky v metráži (s výnimkou výšiviek)

CPA 13.99.19: Ostatné textílie a textilné výrobky i. n.
13.99.19.00

Labutienky a pudrenky na nanášanie kozmetických alebo toalet
ných prípravkov

NACE 14.11: Výroba kožených odevov
CPA 14.11.10: Odevy z kože alebo z kompozitnej kože
14.11.10.00

Odevy z prírodnej alebo kompozitnej usne (vrátane kabátov
a zvrchníkov) (s výnimkou častí odevov, pokrývok hlavy
a zaobutia)

4203 10 00
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NACE 14.12: Výroba pracovných odevov
CPA 14.12.11: Pánske pracovné komplety, saká a blejzre
14.12.11.20

Pánske alebo chlapčenské komplety z bavlny, syntetických
alebo umelých vláken, na priemyselné a pracovné nosenie

6203 [22 10 + 23 10 +
29 11]

p/st

S

14.12.11.30

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z bavlny, syntetických
alebo umelých vláken, na priemyselné a pracovné nosenie

6203 [32 10 + 33 10 +
39 11]

p/st

S

CPA 14.12.12: Pánske pracovné nohavice, nohavice s náprsníkom a trakmi, lýtkové a krátke nohavice
14.12.12.40

Pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny, syntetických alebo
umelých vláken, na priemyselné a pracovné nosenie

6203 [42 11 + 43 11 +
49 11]

p/st

S

14.12.12.50

Pánske alebo chlapčenské nohavice s náprsenkou a plecnicami
z bavlny, syntetických alebo umelých vláken, na priemyselné
a pracovné nosenie

6203 [42 51 + 43 31 +
49 31]

p/st

S

CPA 14.12.21: Dámske pracovné komplety, blúzy a blejzre
14.12.21.20

Dámske alebo dievčenské komplety z bavlny, syntetických
alebo umelých vláken, na priemyselné a pracovné nosenie

6204 [22 10 + 23 10 +
29 11]

p/st

S

14.12.21.30

Dámske alebo dievčenské kabátiky a blejzre z bavlny, syntetic
kých alebo umelých vláken, na priemyselné a pracovné nosenie

6204 [32 10 + 33 10 +
39 11]

p/st

S

CPA 14.12.22: Dámske pracovné nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice
14.12.22.40

Dámske alebo dievčenské nohavice z bavlny, syntetických alebo
umelých vláken, na priemyselné a pracovné nosenie

6204 [62 11 + 63 11 +
69 11]

p/st

S

14.12.22.50

Dámske alebo dievčenské nohavice s náprsenkou a plecnicami
z bavlny, syntetických alebo umelých vláken, na priemyselné
a pracovné nosenie

6204 [62 51 + 63 31 +
69 31]

p/st

S

CPA 14.12.30: Ostatné pracovné odevy
14.12.30.13

Pánske/chlapčenské ostatné odevy, z bavlny alebo chemických
vlákien, pracovné

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

14.12.30.23

Dámske/dievčenské ostatné odevy, z bavlny alebo chemických
vlákien, pracovné

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

NACE 14.13: Výroba ostatného vrchného ošatenia
CPA 14.13.11: Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo
háčkované
14.13.11.10

Pánske/chlapčenské kabáty, plášte pre vodičov a podobné
výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s výnimkou
sák a plášťov, vetroviek)

6101 [20 10 + 30 10 +
90 20]

p/st

S

14.13.11.20

Pánske/chlapčenské nepremokavé vetrovky, vetrovky, bundy
a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s
výnimkou sák a plášťov)

6101 [20 90 + 30 90 +
90 80]

p/st

S
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CPA 14.13.12: Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke
nohavice, pletené alebo háčkované
14.13.12.30

Pánske/chlapčenské saká, z pletených alebo háčkovaných textílií

6103 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 00]

p/st

S

14.13.12.60

Pánske/chlapčenské obleky a komplety, z pletených alebo
háčkovaných textílií

6103 [10 (10 + 90) + 22 00
+ 23 00 + 29 00]

p/st

S

14.13.12.70

Pánske/chlapčenské nohavice, lýtkové nohavice, krátke noha
vice, náprsníkové nohavice s trakmi, z pletených alebo háčko
vaných textílií

6103 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00]

p/st

S

CPA 14.13.13: Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo
háčkované
14.13.13.10

Dámske/dievčenské zvrchníky, polodlhé kabáty (pre vodičov),
kabáty a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných
textílií (s výnimkou sák a plášťov)

6102 [10 10 + 20 10 +
30 10 + 90 10]

p/st

S

14.13.13.20

Dámske/dievčenské nepremokavé vetrovky, vetrovky, bundy
a podobné výrobky z pletených alebo háčkovaných textílií (s
výnimkou sák a plášťov)

6102 [10 90 + 20 90 +
30 90 + 90 90]

p/st

S

CPA 14.13.14: Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, saká, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, náprsníkové nohavice
s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované
14.13.14.30

Dámske/dievčenské saká, z pletených alebo háčkovaných textílií

6104 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 00]

p/st

S

14.13.14.60

Dámske/dievčenské obleky a komplety, z pletených alebo
háčkovaných textílií

6104 [13 00 + 19 (20 + 90)
+ 22 00 + 23 00 + 29 (10 +
90)]

p/st

S

14.13.14.70

Dámske/dievčenské šaty, z pletených alebo háčkovaných textílií

6104 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

14.13.14.80

Dámske/dievčenské sukne a nohavicové sukne, z pletených
alebo háčkovaných textílií

6104 [51 00 + 52 00 +
53 00 + 59 00]

p/st

S

14.13.14.90

Dámske/dievčenské nohavice, lýtkové nohavice, krátke noha
vice, náprsníkové nohavice s trakmi, z pletených alebo háčko
vaných textílií

6104 [61 00 + 62 00 +
63 00 + 69 00]

p/st

S

CPA 14.13.21: Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, pršiplášte, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky
z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.21.10

Pánske alebo chlapčenské plášte do dažďa

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

14.13.21.20

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, kabáty, peleríny, plášte
atď.

6201 [11 00 + 12 90 +
13 90 + 19 00]

p/st

S

14.13.21.30

Pánske alebo chlapčenské bundy, lyžiarske bundy, vetrovky
a podobné výrobky (okrem búnd a blejzrov pletených alebo
háčkovaných, impregnovaných, potiahnutých, vrstvených, lami
novaných alebo pogumovaných)

6201 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 00]

p/st

S
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CPA 14.13.22: Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.22.10

Pánske alebo chlapčenské obleky (okrem pletených alebo
háčkovaných)

6203 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 30 + 90)]

p/st

S

14.13.22.20

Pánske alebo chlapčenské komplety (okrem pletených alebo
háčkovaných)

6203 [22 80 + 23 80 + 29
(18 + 30 + 90)]

p/st

S

p/st

S

CPA 14.13.23: Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.23.00

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre (okrem pletených alebo
háčkovaných)

6203 [31 00 + 32 90 +
33 90 + 39 (19 + 90)]

CPA 14.13.24: Pánske alebo chlapčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie
pletené ani háčkované
14.13.24.42

Pánske/chlapčenské nohavice, lýtkové nohavice, atď.,
z džínsoviny (s výnimkou pletených alebo háčkovaných, na
priemyselné alebo pracovné použitie)

6203 42 31

p/st

S

14.13.24.44

Pánske/chlapčenské nohavice, lýtkové nohavice, atď., z vlny
alebo jemných zvieracích chlpov (s výnimkou pletených alebo
háčkovaných, na priemyselné alebo pracovné použitie)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

14.13.24.45

Pánske/chlapčenské nohavice, lýtkové nohavice, z chemických
vlákien (s výnimkou pletených alebo háčkovaných, na priemy
selné alebo pracovné použitie)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

14.13.24.48

Pánske alebo chlapčenské nohavice, z bavlny (okrem nohavíc
z denimu, pletených alebo háčkovaných)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

14.13.24.49

Pánske/chlapčenské nohavice, lýtkové, krátke, náprsníkové
nohavice a nohavice s trakmi, z iných materiálov (s výnimkou
z menčestru, džínsoviny, bavlny, vlny, syntetických a umelých
vlákien, pletených alebo háčkovaných)

6203 49 90

p/st

S

14.13.24.55

Pánske/chlapčenské náprsníkové nohavice s trakmi (s výnimkou
pletených alebo háčkovaných, na priemyselné alebo pracovné
použitie)

6203 [41 30 + 42 59 +
43 39 + 49 39]

p/st

S

14.13.24.60

Pánske alebo chlapčenské krátke nohavice, z bavlny, syntetic
kých alebo umelých vláken (okrem pletených alebo háčkova
ných)

6203 [42 90 + 43 90 +
49 50]

p/st

S

CPA 14.13.31: Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných
tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.31.10

Dámske alebo dievčenské plášte do dažďa

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

14.13.31.20

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty
atď.

6202 [11 00 + 12 90 +
13 90 + 19 00]

p/st

S

14.13.31.30

Dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky
a podobné výrobky (okrem búnd a blejzrov pletených alebo
háčkovaných, impregnovaných, potiahnutých, vrstvených, lami
novaných alebo pogumovaných)

6202 [91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 00]

p/st

S

CPA 14.13.32: Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.32.10

Dámske alebo dievčenské kostýmy (okrem pletených alebo
háčkovaných)

6204 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

14.13.32.20

Dámske alebo dievčenské komplety (okrem pletených alebo
háčkovaných)

6204 [21 00 + 22 80 +
23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S
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CPA 14.13.33: Dámske alebo dievčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.33.30

Dámske alebo dievčenské saká a blejzre (okrem pletených
a háčkovaných)

6204 [31 00 + 32 90 +
33 90 + 39 (19 + 90)]

CPA 14.13.34: Dámske alebo dievčenské šaty, sukne a nohavicové sukne z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.13.34.70

Dámske
alebo
a háčkovaných)

dievčenské

šaty

(okrem

pletených

14.13.34.80

Dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukne (okrem
pletených a háčkovaných)

6204 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 49 (10 +
90)]

p/st

S

6204 [51 00 + 52 00 +
53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 14.13.35: Dámske alebo dievčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie
pletené ani háčkované
14.13.35.42

Dámske/dievčenské nohavice, lýtkové nohavice, z džínsoviny (s
výnimkou pletených alebo háčkovaných, na priemyselné
a pracovné použitie)

6204 62 31

p/st

S

14.13.35.48

Dámske alebo dievčenské nohavice, z bavlny (okrem denimu,
na priemyselné a pracovné nosenie)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

14.13.35.49

Dámske alebo dievčenské nohavice a krátke nohavice z vlny
alebo jemných chlpov zvierat alebo umelých vlákien (okrem
pletených alebo háčkovaných a okrem priemyselných
a pracovných odevov)

6204 [61 10 + 63 18 +
69 18]

p/st

S

14.13.35.51

Dámske/dievčenské náprsníkové nohavice s trakmi, z bavlny (s
výnimkou pletených alebo háčkovaných, na priemyselné
a pracovné použitie)

6204 62 59

p/st

S

14.13.35.61

Dámske/dievčenské krátke nohavice, z bavlny (s výnimkou
pletených alebo háčkovaných)

6204 62 90

p/st

S

14.13.35.63

Dámske alebo dievčenské nohavice s náprsenkou a plecnicami,
z textílií (okrem bavlny, pletených alebo háčkovaných, na prie
myselné a pracovné nosenie) a dámske alebo dievčenské krátke
nohavice, z bavlny alebo jemných chlpov zvierat (okrem plete
ných alebo háčkovaných)

6204 [61 85 + 63 39 +
69 39]

p/st

S

14.13.35.65

Dámske/dievčenské krátke nohavice, z chemických vlákien (s
výnimkou pletených alebo háčkovaných)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

14.13.35.69

Dámske/dievčenské nohavice, lýtkové nohavice, náprsníkové
nohavice, z iných materiálov (s výnimkou bavlny, vlny alebo
jemných zvieracích chlpov, chemických vlákien, pletených alebo
háčkovaných)

6204 69 90

p/st

S

p/st

S

NACE 14.14: Výroba spodnej bielizne
CPA 14.14.11: Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované
14.14.11.00

Pánske/chlapčenské košele, tielka, pletené alebo háčkované

6105 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 90 (10 + 90)]

CPA 14.14.12: Pánske alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo
háčkované
14.14.12.20

Pánske/chlapčenské dlhé a krátke spodky, pletené alebo háčko
vané (vrátane „boxeriek“)

6107 [11 00 + 12 00 +
19 00]

p/st

S

14.14.12.30

Pánske/chlapčenské nočné košele a pyžamy, pletené alebo
háčkované

6107 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.12.40

Pánske/chlapčenské župany a podobné výrobky, pletené alebo
háčkované

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S
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CPA 14.14.13: Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované
14.14.13.10

Dámske/dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzy, pletené
alebo háčkované

6106 [10 00 + 20 00 + 90
(10 + 30 + 50 + 90)]

CPA 14.14.14: Dámske alebo dievčenské tielka, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, župany, negližé, kúpacie plášte
a podobné výrobky, pletené alebo háčkované
14.14.14.20

Dámske/dievčenské nohavičky plavkového strihu, dlhé spodné
a elastické, pletené alebo háčkované (vrátane boxeriek)

6108 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.14.30

Dámske/dievčenské nočné košele a pyžamy, pletené alebo
háčkované

6108 [31 00 + 32 00 +
39 00]

p/st

S

14.14.14.40

Dámske/dievčenské kúpacie plášte, negližé atď., pletené alebo
háčkované

6108 [91 00 + 92 00 +
99 00]

p/st

S

14.14.14.50

Dámske/dievčenské, kombiné a spodničky, pletené alebo háčko
vané

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

p/st

S

CPA 14.14.21: Pánske alebo chlapčenské košele z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.14.21.00

Pánske alebo chlapčenské košele (okrem pletených alebo háčko
vaných)

6205 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 80)]

CPA 14.14.22: Pánske alebo chlapčenské spodné tielka a tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany z textilných
tkanín, nie pletené ani háčkované
14.14.22.20

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy (vrátane boxeriek)
(okrem pletených alebo háčkovaných)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

14.14.22.30

Pánske alebo chlapčenské nočné košele a pyžamy (okrem plete
ných alebo háčkovaných)

6207 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.22.40

Pánske alebo chlapčenské tielka, tričká, kúpacie plášte, župany
a podobné výrobky (okrem pletených alebo háčkovaných)

6207 [91 00 + 99 (10 +
90)]

p/st @

S

CPA 14.14.23: Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.14.23.00

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky
(okrem pletených alebo háčkovaných)

6206 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 00 + 90 (10 +
90)]

p/st

S

CPA 14.14.24: Dámske alebo dievčenské spodné tielka a tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy,
negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.14.24.30

Dámske alebo dievčenské nočné košele a pyžamy (okrem plete
ných alebo háčkovaných)

6208 [21 00 + 22 00 +
29 00]

p/st

S

14.14.24.50

Dámske alebo dievčenské kombiné a spodničky (okrem plete
ných alebo háčkovaných)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

14.14.24.60

Dámske alebo dievčenské tielka a tričká, nohavičky krátke
a dlhé, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky
z bavlny (okrem pletených alebo háčkovaných)

6208 91 00

p/st @

S

14.14.24.80

Dámske/dievčenské tielka, košieľky, nohavičky plavkového
strihu, iné ako pletené alebo háčkované, z vlákien iných ako
bavlna (vrátane boxeriek)

6208 92 00

p/st @

S

5.10.2010

SK

PRODCOM

14.14.24.89

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Dámske/dievčenské župany, spodné nohavičky, plavky atď.
a podobné výrobky z iných textílií (s výnimkou bavlny, chemic
kých vlákien, pletené alebo háčkované)

L 262/55

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

6208 99 00

p/st @

S

Poznámky

CPA 14.14.25: Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované
14.14.25.30

Podprsenky

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

14.14.25.50

Podväzkové pásy a podväzkové nohavičky a korzety (vrátane
body s nastaviteľnými remienkami)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

14.14.25.70

Traky, podväzky a podobné výrobky a ich časti

6212 90 00

—

S

p/st

S

—

S

p/st

S

p/st @

S

CPA 14.14.30: Vrchné tričká (T-shirt), tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované
14.14.30.00

Tričká a tielka, pletené alebo háčkované

6109 [10 00 + 90 (20 +
90)]

NACE 14.19: Výroba ostatných odevov a doplnkov
CPA 14.19.11: Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
14.19.11.00

Dojčenské odevy a odevné doplnky [vrátane detských šatočiek
(overal na hranie), spodného prádla, plienok, rukavičiek/
palčiakov, pleteného alebo háčkovaného oblečenia na von
(veľkosť ≤ 86 cm)]

6111 [20 (10 + 90) + 30
(10 + 90) + 90 (11 + 19 +
90)]

CPA 14.19.12: Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy, pletené alebo háčkované
14.19.12.10

Teplákové súpravy z pletených alebo háčkovaných textílií

6112 [11 00 + 12 00 +
19 00]

14.19.12.30

Lyžiarske odevy z pletených alebo háčkovaných textílií

6112 20 00

14.19.12.40

Pánske/chlapčenské plavky z pletených alebo háčkovaných
textílií

6112 [31 (10 + 90) + 39
(10 + 90)]

p/st

S

14.19.12.50

Dámske/dievčenské plavky z pletených alebo háčkovaných
textílií

6112 [41 (10 + 90) + 49
(10 + 90)]

p/st

S

14.19.12.90

Ostatné odevy pletené alebo háčkované (vrátane body s dlhým
rukávom)

6114 [20 00 + 30 00 +
90 00]

kg

S

pa

S

CPA 14.19.13: Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované
14.19.13.00

Rukavice, rukavice bez prstov a palčiaky, z pletených alebo
háčkovaných textílií

6116 [10 (20 + 80) + 91 00
+ 92 00 + 93 00 + 99 00]

CPA 14.19.19: Ostatné konfekčné odevné doplnky a časti odevov alebo odevných doplnkov, pletené alebo háčkované
14.19.19.30

Ručníky, plédy, šatky, mantily, závoje a podobné z pletených
alebo háčkovaných textílií

6117 10 00

14.19.19.60

Ostatné odevné doplnky a ich časti z pletených alebo háčkova
ných textílií (s výnimkou rukavíc/prstové, ručníkov, pléd
a šatiek, mantíl a závojov)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

p/st @

S

—

S

—

S

CPA 14.19.21: Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.19.21.00

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textílií, nie pletené alebo
háčkované pre deti (veľkosť ≤ 86 cm) vrátane detských šatočiek
(overal na hranie), spodného prádla, plienok, rukavičiek/
palčiakov, oblečenia na von

6209 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 90)]

L 262/56
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P

Poznámky

CPA 14.19.22: Tepláky, lyžiarske odevy a plavky; ostatné odevy z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované
14.19.22.10

Ostatné pánske alebo chlapčenské odevy, inde nezaradené
vrátane športových súprav (okrem lyžiarskych oblekov, plete
ných alebo háčkovaných)

6211 [32 (31 + 41 + 42 +
90) + 33 (31 + 41 + 42 +
90) + 00)]

p/st @

S

14.19.22.20

Ostatné dámske alebo dievčenské odevy, inde nezaradené,
vrátane športových súprav (okrem lyžiarskych oblekov, plete
ných alebo háčkovaných)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41
+ 42 + 90) + 43 (31 + 41 +
42 + 90) + 00)]

p/st @

S

14.19.22.30

Lyžiarske odevy (s výnimkou z pletených alebo háčkovaných
textílií)

6211 20 00

p/st

S

14.19.22.40

Pánske/chlapčenské plavky (s výnimkou z pletených alebo
háčkovaných textílií)

6211 11 00

p/st

S

14.19.22.50

Dámske/dievčenské plavky (s výnimkou z pletených alebo
háčkovaných textílií)

6211 12 00

p/st

S

CPA 14.19.23: Vreckovky, plédy, šatky, závoje, viazanky, kravaty, rukavice a ostatné konfekčné odevné doplnky; časti odevov alebo
odevných doplnkov, nie pletené ani háčkované, i. n.
14.19.23.10

Vreckovky

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

14.19.23.33

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky (okrem
výrobkov z hodvábu alebo hodvábneho odpadu, pletených
alebo háčkovaných)

6214 [20 00 + 30 00 +
40 00 + 90 00]

p/st

S

14.19.23.38

Ručníky, plédy, šatky, mantily, závoje a podobné z prírodného
hodvábu alebo hodvábneho odpadu (s výnimkou pletených
alebo háčkovaných)

6214 10 00

p/st

S

14.19.23.53

Viazanky, motýliky a kravaty (okrem výrobkov z hodvábu
alebo hodvábneho odpadu, pletených alebo háčkovaných)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

14.19.23.58

Viazanky, motýliky a kravaty z hodvábu alebo odpadu
z hodvábu (s výnimkou pletených alebo háčkovaných)

6215 10 00

p/st

S

14.19.23.70

Rukavice, prstové, palcové a bez prstov (s výnimkou pletených
alebo háčkovaných)

6216 00 00

pa

S

14.19.23.93

Odevné doplnky z iných textílií (s výnimkou rukavíc/prstové,
ručníkov, pléd a šatiek, mantíl a závojov, motýlikov a kravát,
pletených alebo háčkovaných)

6217 10 00

—

S

14.19.23.95

Časti odevov alebo odevných doplnkov z iných textílií (s
výnimkou podprseniek, podväzkových pásov a korzetov, traky,
podväzky, pletené alebo háčkované)

6217 90 00

—

S

pa

S

CPA 14.19.31: Odevné doplnky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne okrem športových rukavíc
14.19.31.75

Rukavice prstové, palcové a bez prstov z usne alebo kompo
zitnej usne (s výnimkou na šport, ochranné na všetky činnosti)

4203 [29 (91 + 99)]

14.19.31.80

Remence, opasky závesné remene (náramenné pásy v náboji)
z usne alebo kompozitnej usne

4203 30 00

p/st @

S

14.19.31.90

Odevné doplnky z usne alebo kompozitnej usne [s výnimkou
rukavíc (prstové, palcové a bez prstov), remencov a opaskov]

4203 40 00

—

S

5.10.2010
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Poznámky

CPA 14.19.32: Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných tkanín impregnovaných alebo vrstvených
14.19.32.00

Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných
tkanín impregnovaných alebo vrstvených

6113 [00 (10 + 90)] + 6210
[10 (10 + 90) + 20 00 +
30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

CPA 14.19.41: Klobúkové šišiaky alebo formy z plsti; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru) z plsti;
klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov
14.19.41.30

Klobúkové formy, klobúkové a čiapkové klobučnícke poloto
vary z plsti, ploché (plateuax) a valcovité (manchons) (vrátane
nastrihnutých manchons; s výnimkou s pevnou formou,
s vyrobenou strieškou)

6501 00 00

p/st

S

14.19.41.50

Klobučnícke polotovary, splietané alebo zhotovené spojením
pásikov, z rôznych materiálov (s výnimkou s pevnou formou,
s vyrobenou strieškou, potiahnutých alebo orezaných)

6502 00 00

p/st

S

CPA 14.19.42: Klobúky a ostatné pokrývky hlavy z plsti, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, alebo
pletené, alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže v kuse; sieťky na vlasy
14.19.42.30

Plstené klobúky a iné plstené pokrývky hlavy, zhotovené
z polotovarov alebo kotúčov, čiapok atď.

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

14.19.42.50

Klobúky a iné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené
spojením pásikov, z rôznych materiálov

6504 00 00

p/st

S

14.19.42.70

Klobúky a iné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované, alebo
vyrobené z čipky; plste alebo iných textílií, v kusoch (ale nie
v pásikoch); sieťky na hlavy z rôznych materiálov atď.

6505 [10 00 + 90 (10 + 30
+ 80)]

p/st @

S

CPA 14.19.43: Ostatné pokrývky hlavy okrem pokrývok hlavy z kaučuku alebo plastov, ochranné pokrývky hlavy a pokrývky hlavy
z azbestu; pásky na vnútorné vybavenie, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, štítky (tienidlá)
a podbradné remienky na pokrývky hlavy
14.19.43.00

Ostatné pokrývky hlavy (okrem pokrývok hlavy z kaučuku
alebo plastov, ochranné pokrývky hlavy a pokrývky hlavy
z azbestu); pásky na vnútorné vybavenie, podšívky, povlaky,
klobúkové podložky, klobúkové kostry, štítky (tienidlá)
a podbradné remienky na pokrývky hlavy

6506 99 90 + 6507 00 00

—

S

NACE 14.20: Výroba kožušinových výrobkov
CPA 14.20.10: Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín okrem pokrývok hlavy
14.20.10.30

Odevy a odevné doplnky z kožušín (s výnimkou klobúkov
a pokrývok hlavy)

4303 [10 (10 + 90)]

—

S

14.20.10.90

Výrobky z kožušín (s výnimkou odevov, odevných doplnkov,
klobúkov a pokrývok hlavy)

4303 90 00

—

S

NACE 14.31: Výroba pletených a háčkovaných pančúch
CPA 14.31.10: Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a iné pančuchové výrobky, pletené alebo háčkované
14.31.10.33

Pančuchové nohavice a priliehavé nohavice, atď., zo syntetic
kých vlákien, < 67 dtex, pletené alebo háčkované

6115 21 00

p/st

S

14.31.10.35

Pančuchové nohavice a priliehavé nohavice, atď., zo syntetic
kých vlákien, ≥ 67 dtex, pletené alebo háčkované

6115 22 00

p/st

S

14.31.10.37

Pančuchové a priliehavé nohavice z ostatných textilných mate
riálov (s výnimkou z pletených alebo háčkovaných syntetických
vlákien)

6115 29 00

p/st

S

L 262/58
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P

14.31.10.50

Dámske dlhé pančuchy alebo podkolienky pletené alebo háčko
vané, množstvo na jednu priadzu < 67 dtex

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

14.31.10.90

Pletené alebo háčkované pančuchy a pančuchové výrobky
(vrátane ponožiek, s výnimkou dámskych dlhých pančúch/
podkolienok s množstvom < 67 dtex, pančuchových
a priliehavých nohavíc, pančuchového tovaru, ťapiek)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00
+ 95 00 + 96 (10 + 91 +
99) + 00)]

pa

S

PRODCOM

NACE 14.39: Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
CPA 14.39.10: Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky, pletené alebo háčkované
14.39.10.31

Pánske a chlapčenské svetre, pulóvre, tričká, vesty z vlny alebo
jemných zvieracích chlpov (s výnimkou pulóvrov obsahujúcich
≥ 50 % vlny a hmotnosti ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 +
19 10]

p/st

S

14.39.10.32

Dámske a dievčenské svetre, pulóvre, tričká, vesty z vlny alebo
jemných zvieracích chlpov (s výnimkou pulóvrov obsahujúcich
≥ 50 % vlny a hmotnosti ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 +
19 90]

p/st

S

14.39.10.33

Svetre a pulóvre obsahujúce ≥ 50 % vlny alebo jemných zvie
racích chlpov a hmotnosti 600 g alebo viac na výrobok

6110 11 10

p/st

S

14.39.10.53

Ľahké jemné pletené roláky a pulóvre z bavlny

6110 20 10

p/st

S

14.39.10.55

Ľahké jemné pletené roláky a pulóvre z chemických vlákien

6110 30 10

p/st

S

14.39.10.61

Pánske/chlapčenské svetre, pulóvre, tričká, pletené vesty
z bavlny (s výnimkou ľahkých jemných pletených rolákov
a pulóvrov)

6110 20 91

p/st

S

14.39.10.62

Dámske/dievčenské svetre, pulóvre, tričká, pletené vesty
z bavlny (s výnimkou ľahkých jemných pletených rolákov
a pulóvrov)

6110 20 99

p/st

S

14.39.10.71

Pánske/chlapčenské svetre, pulóvre, tričká, pletené vesty
z chemických vlákien (s výnimkou ľahkých jemných pletených
rolákov a pulóvrov)

6110 30 91

p/st

S

14.39.10.72

Dámske/dievčenské svetre, pulóvre, tričká, pletené vesty
z chemických vlákien (s výnimkou ľahkých jemných pletených
rolákov a pulóvrov)

6110 30 99

p/st

S

14.39.10.90

Svetre, pulóvre, tričká, pletené vesty, vesty z ostatných textil
ných materiálov (s výnimkou z vlny alebo jemných zvieracích
chlpov, bavlny, chemických vlákien)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

NACE 15.11: Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
CPA 15.11.10: Upravené a farbené prírodné kožušiny
15.11.10.30

Vyčinené alebo upravené celé kožušiny králikov; zajacov alebo
jahniat, nezošité

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

15.11.10.50

Vyčinené alebo upravené kožušiny alebo kože (s výnimkou
králikov, zajacov alebo jahniat)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20
+ 30 + 41 + 49 + 50 + 60
+ 70 + 95) + 20 00 + 30
(10 + 21 + 25 + 31 + 41 +
45 + 51 + 55 + 61 + 71 +
95)]

—

S

Poznámky

5.10.2010

SK

PRODCOM
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L 262/59

Merná
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P

m2 @

S

4114 20 00

m2

T

4104 [11 (10 + 51) + 19
(10 + 51) + 41 (11 + 19 +
51) + 49 (11 + 19 + 51)] +
4107 [11 (11 + 19) + 12
(11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

4104 [11 59 + 19 59 + 41
59 + 49 59] + 4107 [91
(10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

4104 [11 90 + 19 90 + 41
90 + 49 90] + 4107 [11 90
+ 12 99 + 19 90 + 92 90 +
99 90]

kg

T

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 15.11.21: Semišové usne
15.11.21.00

Semišové usne, vrátane kombinovaných semišových usní

4114 [10 (10 + 90)]

CPA 15.11.22: Lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne
15.11.22.00

Lakové usne alebo lakové laminované usne; metalizované usne

CPA 15.11.31: Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, celé
15.11.31.00

Usne z dobytka, bez chlpov, celé

CPA 15.11.32: Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, nie celé
15.11.32.00

Usne z dobytka, bez chlpov, nie v celku

CPA 15.11.33: Usne z koňovitých zvierat, odchlpené
15.11.33.00

Usne z konín, bez chlpov

CPA 15.11.41: Ovčie a jahňacie usne, odchlpené
15.11.41.30

Usne z ovčín alebo jahňacín bez srsti, vyčinené, ale nie ďalej
spracované (s výnimkou semišu)

4105 [10 (10 + 90) + 30
(10 + 91 + 99)]

kg

T

15.11.41.50

Usne z ovčín a jahňacín bez srsti; spracované na pergamen
alebo upravené po vyčinení (s výnimkou semišu, lakovej
kože, lakovej laminovanej kože a metalizovanej kože)

4112 00 00

m2

T

CPA 15.11.42: Kozie a kozľacie usne, odchlpené
15.11.42.30

Usne z kozín alebo kozľacín bez srsti, vyčinené alebo prečino
vané ale nie ďalej spracované (s výnimkou semišu)

4106 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90)]

kg

T

15.11.42.50

Usne z kozín alebo kozľacín bez srsti, spracované na pergamen
alebo upravené po činení (s výnimkou semišu, lakovej kože,
lakovej laminovanej kože a metalizovanej kože)

4113 10 00

m2

T

CPA 15.11.43: Bravčové usne
15.11.43.30

Usne z bravčovín bez srsti, vyčinené, ale nie ďalej spracované

4106 [31 (10 + 90) + 32
(10 + 90)]

kg

T

15.11.43.50

Ostatné usne z bravčovín bez srsti, spracované na pergamen
alebo upravené po činení (s výnimkou lakovej kože, lakovej
laminovanej kože a metalizovanej kože)

4113 20 00

m2

T

Poznámky
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Poznámky

CPA 15.11.51: Usne z ostatných zvierat, odchlpené
15.11.51.00

Usne z ostatných zvierat, odchlpené

4106 [40 (10 + 90) + 91 00
+ 92 00] + 4113 [30 00 +
90 00]

CPA 15.11.52: Kompozitné usne na báze usňových vláken
15.11.52.00

Kompozitné usne na báze nerozvláknenej usne, v tvare vlákien,
dosák, listov alebo pásov

4115 10 00

NACE 15.12: Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov
CPA 15.12.11: Sedlárske a remenárske výrobky pre všetky zvieratá z rôzneho materiálu
15.12.11.00

Sedlárske a remenárske výrobky pre všetky zvieratá, z rôzneho
materiálu [vrátane pobočníc (na konskom postroji), vôdzok,
kolenačiek, náhubkov, sediel, sedlových vriec, psích plášťov
a podobne]

4201 00 00

—

S

CPA 15.12.12: Kufre, kabelky a podobné výrobky z usne, z kompozitnej usne, plastových fólií, z textilných materiálov, vulkánfíbra alebo
lepenky; cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov
15.12.12.10

Cestovný kufor, kufre, toaletné kufríky, aktovky, školské tašky
a podobné obaly z kože, kompozitnej kože, lakovanej kože,
plastov, textilných materiálov, hliníka alebo iných materiálov

4202 [11 (10 + 90) + 12
(11 + 19 + 50 + 91 + 99) +
19 (10 + 90)]

p/st @

S

15.12.12.20

Kabelky z kože, kompozitnej kože, lakovanej kože, plastov,
textilných materiálov, hliníka alebo iných materiálov (vrátane
bez rúčok)

4202 [21 00 + 22 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

15.12.12.30

Výrobky nosené obvykle vo vrecku alebo v kabelke

4202 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

—

S

15.12.12.50

Kufre, puzdrá a nádoby, i. n.

4202 [91 (10 + 80) + 92
(11 + 15 + 19 + 91 + 98) +
00)]

—

S

15.12.12.70

Cestovné súpravy na potreby osobnej hygieny, šitie alebo
čistenie obuvi alebo odevov (s výnimkou manikúrnych súprav)

9605 00 00

p/st @

S

p/st @

S

CPA 15.12.13: Hodinkové remienky (okrem kovových), pásky a náramky a ich časti
15.12.13.00

Hodinkové remienky, pásiky a náramky a ich časti (vrátane
z kože, kompozitnej kože alebo plastov, s výnimkou zo vzác
nych kovov, kovov alebo na báze kovov pokryté/plátované
drahými kovmi)

9113 [90 (10 + 80)]

CPA 15.12.19: Ostatné výrobky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne (vrátane výrobkov používaných v strojárstve alebo
v mechanických zariadeniach, alebo na ostatné technické účely), i. n.
15.12.19.30

Výrobky z usní alebo kompozitnej kože na rôzne použitie
v strojných alebo mechanických zariadeniach alebo na iné tech
nické použitie

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

15.12.19.60

Výrobky z prírodných alebo kompozitných usní, i. n.

4205 00 90

—

S
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Poznámky

NACE 15.20: Výroba obuvi
CPA 15.20.11: Nepremokavá obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, iná ako obuv so zabudovanou ochrannou kovovou
špičkou
15.20.11.00

Nepremokavá obuv so zvrškom z kaučuku alebo plastov (s
výnimkou s ochrannou kovovou oceľovou špičkou)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

CPA 15.20.12: Obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, iná ako nepremokavá alebo športová obuv
15.20.12.10

Sandále, z kaučukovou alebo plastovou podošvou a zvrškom
(vrátane remienkových sandálov, flip flopov)

6402 [20 00 + 99 (31 +
39)]

pa

S

15.20.12.31

Vychádzková obuv so zvrškom z kaučuku alebo plastov

6402 [91 90 + 99 (10 + 91
+ 93 + 96 + 98)]

pa

S

15.20.12.37

Papuče a iná domáca obuv so zvrškom a podrážkou z kaučuku
alebo plastov (vrátane spálňových a tanečných papúč, tkaných)

6402 99 50

pa

S

CPA 15.20.13: Obuv so zvrškom z usne, iná ako športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou a rôzna špeciálna obuv
15.20.13.30

Obuv na drevenom základnom diele a so zvrškami z usne
(vrátane drevákov) (s výnimkou s vnútornou podrážkou
a ochrannou kovovou špičkou-pätou)

6403 [51 05 + 59 05 +
91 05 + 99 05]

pa

S

15.20.13.51

Pánska vychádzková obuv so zvrškom z usne (vrátane čižiem
a topánok, s výnimkou vodotesnej obuvi, obuvi s ochranným
kovom na päte-špici)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95
+ 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

15.20.13.52

Dámska vychádzková obuv so zvrškom z usne (vrátane čižiem
a topánok, s výnimkou vodotesnej obuvi, obuvi s ochranným
kovom na päte-špici)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99
+ 91 (13 + 18 + 93 + 98) +
99 (93 + 98)]

pa

S

15.20.13.53

Detská vychádzková obuv so zvrškom z usne (vrátane čižiem
a topánok, s výnimkou vodotesnej obuvi, obuvi s ochranným
kovom na päte-špici)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91
+ 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

15.20.13.61

Pánske sandále so zvrškom z usne (vrátane remienkových
sandál, flip flopov)

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

15.20.13.62

Dámske sandále so zvrškom z usne (vrátane remienkových
sandál, flip flopov)

6403 [59 (11 + 39) + 99
(11 + 33 + 38)]

pa

S

15.20.13.63

Detské sandále so zvrškom z usne (vrátane remienkových
sandál, flip flopov)

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

15.20.13.70

Papuče a podobná domáca obuv s podrážkou z kaučuku,
plastov alebo usne a zvrškom z usne (vrátane spálňových
a tanečných papúč, tkaných)

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

15.20.13.80

Obuv s drevenou, korkovou alebo inou podrážkou a zvrškom
z usne (s výnimkou podrážok z kaučuku, plastov alebo usne)

6405 10 00

pa

S

pa

S

CPA 15.20.14: Obuv so zvrškom z textilného materiálu okrem športovej obuvi
15.20.14.44

Papuče a iná domáca obuv (vrátane spálňových a tanečných
papúč, tkaných)

6404 [19 10 + 20 10] +
20 91]
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15.20.14.45

Obuv s podrážkou z kaučuku, plastov alebo usne a textilnými
zvrškami (s výnimkou papúč a inej domácej obuvi, športovej
obuvi)

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

15.20.14.46

Obuv so textilným zvrškom (okrem šľapiek a ostatnej domácej
obuvi a obuvi s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov, usne
alebo kompozitnej usne)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

6404 11 00

pa

S

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

Poznámky

CPA 15.20.21: Obuv na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičenie a podobne
15.20.21.00

Športová obuv s podošvou z kaučuku alebo plastov a s textil
nými zvrškami (vrátane obuvi na tenis, basketbal, gymnastiku,
tréning a podobne)

CPA 15.20.29: Ostatná športová obuv okrem lyžiarskej obuvi a korčuliarskych topánok
15.20.29.00

Ostatná športová obuv, okrem lyžiarskej obuvi a korčuliarskych
topánok

CPA 15.20.31: Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou
15.20.31.20

Obuv (vrátane nepremokavej obuvi), so zabudovanou
ochrannou kovovou špičkou, s vonkajšou podrážkou
a zvrškom z kaučuku alebo plastov

6401 10 00 + 6402 [91 10
+ 99 05]

pa

S

15.20.31.50

Obuv s podrážkou z kaučuku alebo plastov a zvrškov z usne,
a s ochrannou kovovou špičkou-pätou

6403 40 00

pa

S

6403 20 00 + 6405 [90 (10
+ 90)]

pa

S

CPA 15.20.32: Drevená obuv, rôzna špeciálna obuv a ostatná obuv i. n.
15.20.32.00

Drevená obuv, rôzna špeciálna obuv a ostatná obuv i. n.

CPA 15.20.40: Časti obuvi z usne; vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, ochranné návleky na
nohy a podobné výrobky a ich časti
15.20.40.20

Zvršky a ich súčasti (s výnimkou výstuže), z usne

6406 10 10

—

S

15.20.40.50

Zvršky a ich súčasti (s výnimkou výstuže, z kože), z ostatných
materiálov

6406 10 90

—

S

15.20.40.80

Časti obuvi (s výnimkou zvrškov), z ostatných materiálov

6406 [99 (30 + 50 + 60 +
85)]

—

S

NACE 16.10: Pilovanie a hobľovanie dreva
CPA 16.10.10: Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly
z dreva, neimpregnované
16.10.10.10

Železničné a električkové podvaly, z neimpregnovaného dreva

4406 10 00

m3

S

16.10.10.33

Ihličnaté drevo rezané alebo lámané, rezky alebo lúpané,
hrúbky > 6mm, spojené na lícnej strane, brúsené alebo hobľo
vané

4407 [10 (15 + 31 + 33 +
38)]

m3

S

16.10.10.35

Smrekové drevo (druh Picea abies Karst.), jedľové drevo (druh
Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S
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16.10.10.37

Borovicové drevo: Pinus sylvestris 1.

4407 10 93

m3

S

16.10.10.39

Mäkké drevo ihličnanov, rezivo/trieskové štiepky, rezané/lúpané
a hrúbky > 6mm, vrátane ceruzkárskych doštičiek, s dĺžkou
≤ 125 cm, s hrúbkou ≤ 12,5 mm, s výnimkou spájaných na
lícnej strane hobľovaných/brúsených, smreku/borovice

4407 10 98

m3

S

16.10.10.50

Drevo; rezané alebo štiepané, odrezky alebo odštiepky
s hrúbkou > 6 mm; s výnimkou ihličnatého alebo tropického
dreva a dubových kvádrov, pásov a vlysov

4407 [91 (15 + 39 + 90) +
92 00 + 93 (10 + 91 + 99)
+ 94 (10 + 91 + 99) + 95
(10 + 91 + 99) + 99 (20 +
25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

16.10.10.71

Tropické drevo, rezané alebo lámané; rezky alebo lúpané;
spojené na lícnej strane alebo ohobľované/brúsené, hrúbky
> 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) +
22 (10 + 91 + 99) + 25 (10
+ 30 + 50 + 90) + 26 (10 +
30 + 50 + 90) + 27 (10 +
91 + 99) + 28 (10 + 91 +
99) + 29 (15 + 20 + 25 +
45 + 61 + 68 + 83 + 85 +
95)]

m3 @

S

16.10.10.77

Dubové dosky, laty alebo vlisy pre parkety alebo doskové
podlahy; hobľované ale nezostavené (s výnimkou plynulo tvaro
vanej)

4407 91 31

m2

S

Poznámky

CPA 16.10.21: Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na
parketové podlahy a obrúb a líšt)
16.10.21.10

Ihličnaté drevo, plynulo tvarované (vrátane nezostavených
doštičiek a vlysov na parketové podlahy)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

16.10.21.50

Neihličnaté drevo plynulo tvarované (s výnimkou dosiek; lát
a vlysov pre parkety alebo doskové podlahy; nezostavené)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91
+ 99)]

kg

S

4405 00 00

kg

S

CPA 16.10.22: Drevitá vlna; drevitá múčka
16.10.22.00

Drevená vlna, drevitá múčka

CPA 16.10.23: Drevené štiepky alebo triesky
16.10.23.03

Ihličnaté drevo v trieskach alebo štiepkach

4401 21 00

kg

S

16.10.23.05

Neihličnaté drevo v trieskach alebo štiepkach

4401 22 00

kg

S

CPA 16.10.31: Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami
16.10.31.16

Guľatina zo surového mäkkého dreva, injektované alebo inak
impregnované s náterom, moridlom alebo inak chránené

4403 10 00

m3

S

m3

S

CPA 16.10.32: Železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované
16.10.32.00

Železničné a električkové pražce (priečne), z impregnovaného
dreva

4406 90 00
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m3 @

S

—

I

m3

S

CPA 16.10.39: Ostatné surové drevo vrátane štiepaných tyčí, kolov a kolíkov
16.10.39.00

Ostatné surové drevo, vrátane štiepaných tyčí, kolov a kolíkov

4404 [10 00 + 20 00]

CPA 16.10.91: Sušenie, impregnovanie a chemické ošetrenie dreva
16.10.91.00

Spracovanie, impregnácia a ochrana dreva (vrátane vyzrievania
a sušenia)

—

NACE 16.21: Výroba dosiek a drevených panelov
CPA 16.21.11: Preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky z bambusu
16.21.11.00

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované dosky
z bambusu

4412 10 00

CPA 16.21.12: Ostatné preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky
16.21.12.11

Preglejky pozostávajúce výlučne z drevených listov (okrem
bambusových), s každou vrstvou nepresahujúcou hrúbku 6
mm, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z tropického dreva

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

16.21.12.14

Preglejky pozostávajúce výlučne z drevených listov (okrem
bambusových), s každou vrstvou nepresahujúcou hrúbku 6
mm, aspoň s jednou vonkajšou vrstvou z iného ako ihličnatého
dreva (okrem tropického dreva)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

16.21.12.17

Preglejky pozostávajúce výlučne z drevených listov (okrem
bambusových), s každou vrstvou nepresahujúcou hrúbku 6
mm (okrem výrobkov aspoň s jednou vonkajšou vrstvou
z tropického dreva alebo iného ako ihličnatého dreva)

4412 39 00

m3

S

16.21.12.21

Dyhované dosky a laminované dosky podobné latovkám,
vrstveným doskám alebo spárovky

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

16.21.12.24

Dyhované dosky a podobné laminované dosky (okrem latoviek,
vrstvených dosák alebo spároviek)

4412 [99 (30 + 40 + 50 +
85)]

m3

S

CPA 16.21.13: Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných drevitých materiálov
16.21.13.13

Drevotrieskové dosky

4410 [11 (10 + 30 + 50 +
90)]

m3

S

16.21.13.16

Orientované trieskové dosky (OSB) z dreva

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

16.21.13.19

Trieskové dosky a podobné dosky z dreva (okrem drevotrie
skových dosiek a orientovaných trieskových dosiek [OSB])

4410 19 00

m3

S

16.21.13.50

Trieskové dosky a podobné dosky z iných drevitých materiálov
(s výnimkou dreva)

4410 90 00

m3

S

CPA 16.21.14: Drevovláknité dosky alebo podobné dosky iných drevitých materiálov
16.21.14.23

Drevovláknité dosky strednej hustoty (MDF) alebo vláknité
dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami
alebo ostatnými organickými spojivami, s hrúbkou nepresahu
júcou 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.26

Drevovláknité dosky strednej hustoty (MDF) alebo vláknité
dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami
alebo ostatnými organickými spojivami, s hrúbkou presahu
júcou 5 mm, ale nepresahujúcou 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

Poznámky
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16.21.14.29

Drevovláknité dosky strednej hustoty (MDF) alebo vláknité
dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami
alebo ostatnými organickými spojivami, s hrúbkou presahu
júcou 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.43

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých
materiálov (okrem drevovláknitých dosiek strednej hustoty
[MDF]), tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými
spojivami, s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.46

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých
materiálov (okrem drevovláknitých dosiek strednej hustoty
[MDF]), tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými
spojivami, s hustotou presahujúcou 0,5 g/cm3,

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

16.21.14.49

Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých
materiálov (okrem drevovláknitých dosiek strednej hustoty
[MDF]), tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými
spojivami, s hustotou nepresahujúcou 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

CPA 16.21.21: Dyhy a listy na preglejky a iné drevo rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm
16.21.21.13

Dyhové listy, listy pre preglejky a iné drevené rezivové štiepky,
rezané/lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm a spájané na lícnej strane,
hobľované/brúsené/malé doštičky na výrobu ceruziek

4408 [10 (15 + 91) + 31
(11 + 21 + 25) + 39 (15 +
21 + 55 + 70) + 90 (15 +
35)]

m3 @

S

16.21.21.18

Ihličnaté a tropické drevené dyhové listy a listy na preglejky,
rezivové štiepky, rezané alebo lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm
s výnimkou spájaných na lícnej strane, hobľovaných alebo
brúsených

4408 [10 (93 + 99) + 31 30
+ 39 (31 + 35 + 85 + 95) +
90 (85 + 95)]

m3

S

m3

S

CPA 16.21.22: Zhutnené drevo v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov
16.21.22.00

Zhutnené drevo, v tvare klátov, dosák, doštičiek alebo profilov

4413 00 00

NACE 16.22: Výroba podlahových parkiet
CPA 16.22.10: Zostavené parketové dosky
16.22.10.30

Parketové dosky, z dreva, pre mozaikové podlahy

4418 71 00

m2

S

16.22.10.60

Parketové dosky, z dreva, (s výnimkou pre mozaikové podlahy)

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

NACE 16.23: Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
CPA 16.23.11: Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy z dreva
16.23.11.10

Okná, francúzske okná a ich rámy, z dreva

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

16.23.11.50

Dvere a ich rámy, zárubne a prahy, z dreva

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

Poznámky
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4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

4418 [60 00 + 90 (10 +
80)]

kg

S

9406 [00 (11 + 20)]

—

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 16.23.12: Debnenie na betónovanie, šindle z dreva
16.23.12.00

Debnenie na betónovanie, šindle, z dreva

CPA 16.23.19: Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, i. n.
16.23.19.00

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva s výnimkou
okien, francúzskych okien a dverí, ich rámy/zárubne, parketové
panely, debnenie na betónovanie v stavebníctve – šindle, žľaby

CPA 16.23.20: Montované stavby z dreva
16.23.20.00

Montované budovy z dreva

NACE 16.24: Výroba drevených kontajnerov
CPA 16.24.11: Jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva
16.24.11.33

Ploché palety a palety prstencové z dreva

4415 20 20

p/st

S

16.24.11.35

Skriňové palety a iné nákladové plošiny z dreva (s výnimkou
plochých paliet)

4415 20 90

p/st @

S

4416 00 00

kg

S

CPA 16.24.12: Sudy a debnárske výrobky z dreva
16.24.12.00

Sudy, barely, kade, vane, nádrže, rúrky a ich súčasti, z dreva
(vrátane dúžky)

CPA 16.24.13: Ostatné drevené kontajnery a ich časti
16.24.13.20

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva (s
výnimkou káblových bubnov)

4415 10 10

kg

S

16.24.13.50

Káblové bubny

4415 10 90

kg

S

NACE 16.29: Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
CPA 16.29.11: Drevené nástroje, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, kefy a štetce, bloky na výrobu fajok, formy, kopytá
a napínače obuvi
16.29.11.30

Nástroje; nástrojové obaly a rukoväte a metly alebo kefy
a držadlá z dreva; kopytá a napináky na čižmy a topánky
z dreva

4417 00 00

kg

S

16.29.11.80

Hrubotvarované bloky (polotovary) z dreva alebo koreňa, na
výrobu fajok

9614 00 10

kg

S

5.10.2010
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Poznámky

CPA 16.29.12: Stolový a kuchynský riad z dreva
16.29.12.00

Stolné a kuchynské výrobky, z dreva

4419 [00 (10 + 90)]

CPA 16.29.13: Intarzované a inkrustované drevo, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky z dreva, sošky a iné
ozdobné predmety z dreva
16.29.13.00

Drevené intarzie a mozaikové drevo; puzdrá/obaly na klenoty,
nožiarske výrobky a podobné výrobky, sošky a iné ornamenty,
natreté/plstené rámy, popolníky, podnosy, držiaky na perá,
stojany na atrament

4420 [10 (11 + 19) + 90
(10 + 91 + 99)]

—

S

—

S

m @

S

—

S

CPA 16.29.14: Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety a ostatné výrobky z dreva
16.29.14.10

Drevené časti obuvi (s výnimkou zvrškov, výstuže)

6406 91 00

16.29.14.20

Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné
predmety

4414 [00 (10 + 90)]

16.29.14.90

Ostatné výrobky z dreva (s výnimkou paletových golierov)

4421 [10 00 + 90 (91 +
98)] + 10)]

CPA 16.29.21: Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v kockách, doskách, listoch alebo pásoch; rozdrvený,
granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad
16.29.21.30

Korkový odpad; drvený, granulovaný alebo mletý korok
(s výnimkou prírodného korku surového alebo jednoducho
spracovaného)

4501 90 00

kg

S

16.29.21.50

Prírodný korok, odkôrnený alebo nahrubo otesaný,
v obdĺžnikových alebo štvorcových blokoch, plátoch, listoch
alebo pásoch

4502 00 00

kg

S

CPA 16.29.22: Výrobky z prírodného korku
16.29.22.50

Štuple a zátky z prírodného korku

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

16.29.22.90

Výrobky z prírodného korku, ostatné

4503 90 00

kg

S

CPA 16.29.23: Kocky, tehly, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce z aglomerovaného korku
16.29.23.20

Štuple a zátky; z aglomerovaného korku; na značkové šumivé
vína zo špecifikovaných regiónov (vrátane kotúčov
z prírodného korku)

4504 10 11

kg

S

16.29.23.50

Štuple a zátky; z aglomerovaného korku; na vína (s výnimkou
značkových šumivých vín zo špecifikovaných regiónov)

4504 10 19

kg

S

16.29.23.80

Aglomerovaný korok -dosky, platne, listy a pásy, dlaždice
rôznych tvarov, plné valce alebo kotúče vrátane aglomerova
ného expandovaného korku alebo páleného korku s výnimkou
štupľov a zátok

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

CPA 16.29.24: Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku i. n.
16.29.24.00

Aglomerovaný korok; ostatný tovar z aglomerovaného korku
i. n.
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CPA 16.29.25: Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia
16.29.25.00

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov;
košikársky tovar a výrobky z prútia

4601 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 29 (10 + 90) +
92 (05 + 10 + 90) + 93 (05
+ 10 + 90) + 94 (05 + 10 +
90) + 99 (05 + 10 + 90)] +
4602 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

kg 90 %
sdt

T

kg 90 %
sdt

T

kg 90 %
sdt

T

NACE 17.11: Výroba celulózy
CPA 17.11.11: Chemická drevná buničina na chemické spracovanie
17.11.11.00

Chemická drevná buničina, rozpustená

4702 00 00

CPA 17.11.12: Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako na chemické spracovanie
17.11.12.00

Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako
na chemické spracovanie

4703 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00]

CPA 17.11.13: Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spracovanie
17.11.13.00

Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spra
covanie

4704 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00]

CPA 17.11.14: Mechanická buničina; polochemická drevná buničina; buničina z celulózového vláknitého materiálu, iná ako drevo
17.11.14.00

Mechanická buničina; polochemická drevná buničina; buničina
z celulózového vláknitého materiálu iná ako drevo

kg 90 %
sdt @

T

4801 00 00

kg

S

4802 10 00

kg

S

4701 [00 (10 + 90)] +
4705 00 00 + 4706 [10 00
+ 20 00 + 30 00 + 91 00 +
92 00 + 93 00]

NACE 17.12: Výroba papiera a lepenky
CPA 17.12.11: Novinový papier v kotúčoch alebo listoch
17.12.11.00

Novinový papier, v kotúčoch alebo hárkoch

CPA 17.12.12: Ručný papier a lepenka
17.12.12.00

Ručný papier a lepenka v kotúčoch alebo hárkoch (s výnimkou
novín)

CPA 17.12.13: Papier a lepenka používané ako základ svetlocitlivého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera; základný karbónový
papier; základný tapetový papier
17.12.13.00

Papier a lepenka používané ako podklad svetlocitlivého, teplo
citlivého alebo elektrocitlivého papiera; základný karbónový
papier; základný tapetový papier

4802 [20 00 + 40 (10 +
90)]

kg

S

CPA 17.12.14: Ostatný papier a lepenka na grafické účely
17.12.14.10

Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mecha
nickým postupom ≤ 10 % hmotnosti, hmotnosti < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

17.12.14.35

Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mecha
nickým postupom ≤ 10 % hmotnosti, s hmotnosťou ≤ 40 g/m2
a ≤ 150 g/m2, v kotúčoch

4802 [55 (15 + 25 + 30 +
90)]

kg

S

17.12.14.39

Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mecha
nickým postupom ≤ 10 % hmotnosti, s hmotnosťou ≤ 40 g/m2
a ≤ 150 g/m2, v listoch

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S
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17.12.14.50

Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mecha
nickým postupom ≤ 10 % hmotnosti, s hmotnosťou > 150 g/
m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

17.12.14.70

Grafický papier, lepenka: s obsahom vlákien získaných mecha
nickým postupom > 10 %

4802 [61 (15 + 80) + 62 00
+ 69 00]

kg

S

CPA 17.12.20: Toaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken
17.12.20.30

Buničitá
účely: v
(vrátane
> 36 cm

vata na použitie v domácnosti alebo na zdravotné
kotúčoch so šírkou > 36 cm alebo v obdĺžnikoch
štvorcových listov) s najmenej jednou stranou
v nezvrásnenom stave

4803 00 10

kg

S

17.12.20.55

Krepový papier a kotúčový papier z celulózových vlákien pre
domácnosti/zdravotné účely, v kotúčoch so šírkou > 36 cm,
obdĺžnikové listy minimálne s jednou stranou > 36 cm
v nezvrásnenom stave, hmotnosti ≤ 25 g/m2/vrstvy

4803 00 31

kg

S

17.12.20.57

Krepový papier a kotúčový papier z celulózových vlákien pre
domácnosti/zdravotné účely, v kotúčoch so šírkou > 36 cm,
obdĺžnikové listy minimálne s jednou stranou > 36 cm
v nezvrásnenom stave, hmotnosti > 25 g/m2/vrstvy

4803 00 39

kg

S

17.12.20.90

Papierovina na použitie v domácnosti: ostatné

4803 00 90

kg

S

4804 [11 (11 + 15 + 19 +
90)]

kg

S

4804 [19 (12 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

4805 11 00

kg

S

kg

S

CPA 17.12.31: Sulfátová krycia lepenka (kraftliner), nebielená, nenatieraná
17.12.31.00

Nenatieraný; nebielený sulfátový papier v kotúčoch alebo
listoch (s výnimkou na písanie; tlač alebo iné grafické využitie,
dierne štítky)

CPA 17.12.32: Biely kraftliner (sulfátová krycia lepenka); natieraný kraftliner
17.12.32.00

Nenatieraný sulfátový papier (Kraftliner) v kotúčoch alebo
listoch (s výnimkou nebieleného, na písanie, tlač alebo iné
grafické využitie a dierne štítky)

CPA 17.12.33: Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (fluting)
17.12.33.00

Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (fluting)

CPA 17.12.34: Recyklovaný papier na zvlnenú vrstvu (fluting) a ostatný papier na zvlnenú vrstvu
17.12.34.00

Recyklovaný papier na zvlnenú vrstvu (fluting) a ostatný papier
na zvlnenú vrstvu

4805 [12 00 + 19 (10 +
90)]

CPA 17.12.35: Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vláken)
17.12.35.20

Nenatieraný testliner (recyklovaný kartón), s hmotnosťou
≤ 150 g/m2, v kotúčoch alebo listoch

4805 24 00

kg

S

17.12.35.40

Nenatieraný testliner (recyklovaný kartón), s hmotnosťou
> 150 g/m2, v kotúčoch alebo listoch

4805 25 00

kg

S

kg

S

CPA 17.12.41: Nenatieraný kraft papier; vrecový kraft papier, krepovaný alebo vlnitý
17.12.41.20

Nenatieraný nebielený vrecový sulfátový papier (Kraftliner) (s
výnimkou na písanie, tlač alebo iné grafické využitie a dierne
štítky)

4804 [21 (10 + 90)]

Poznámky
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17.12.41.40

Nenatieraný vrecový sulfátový papier (Kraftliner) (s výnimkou
nebieleného, na písanie; tlač alebo iné grafické využitie a dierne
štítky)

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

17.12.41.60

Nenatieraný sulfátový papier a lepenka s hmotnosťou ≤ 150 g/
m2 (s výnimkou sulfátového papiera, vrecového sulfátového
papiera, na písanie, tlač a iné grafické využitie atď.)

4804 [31 (51 + 58 + 80) +
39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

17.12.41.80

Krepovaný alebo zvrásnený vrecový sulfátový papier; krepovaný
alebo zvrásnený; v kotúčoch alebo listoch

4808 20 00

kg

S

Poznámky

CPA 17.12.42: Sulfitový baliaci papier a ostatný nenatieraný papier (iný ako na písanie, tlač alebo iné grafické účely)
17.12.42.20

Sulfitový baliaci papier v kotúčoch alebo listoch

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

17.12.42.40

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch;
hmotnosti ≤ 150 g/m2 (s výnimkou výrobkov z HS 48.02;
zvlneného papiera, testlinera, sulfitového baliaceho papiera,
filtračného alebo mastného papiera a lepenky)

4805 91 00

kg

S

17.12.42.60

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch;
hmotnosti > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (s výnimkou výrobkov
z HS 48.02; zvlneného papiera, testlinera, sulfitového baliaceho
papiera, filtračného alebo mastného papiera a lepenky)

4805 92 00

kg

S

17.12.42.80

Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch;
hmotnosti ≥ 225 g/m2 (s výnimkou výrobkov z HS 48.02;
zvlneného papiera, testlinera, sulfitového baliaceho papiera,
filtračného alebo mastného papiera a lepenky)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

CPA 17.12.43: Filtračný papier a lepenka; plstený papier
17.12.43.30

Nenatieraný filtračný papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch

4805 40 00

kg

S

17.12.43.60

Nenatieraný handrový papier a lepenka v kotúčoch alebo
listoch

4805 50 00

kg

S

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

4804 59 90

kg

S

4804 [41 (91 + 98) + 42 00
+ 49 00 + 51 00 + 52 00 +
59 10]

kg

S

CPA 17.12.44: Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
17.12.44.00

Cigaretový papier (s výnimkou v tvare knižiek alebo rúrok),
v kotúčoch ≤ 5 cm šírky

CPA 17.12.51: Nenatieraná, vnútri šedá lepenka
17.12.51.10

Nenatieraná, vnútri šedá lepenka

CPA 17.12.59: Ostatná nenatieraná lepenka
17.12.59.10

Ostatná nenatieraná lepenka

CPA 17.12.60: Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné
papiere
17.12.60.00

Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier
a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné
papiere

4806 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S
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kg

S

kg

S

Poznámky

CPA 17.12.71: Vrstvené papiere a lepenka, na povrchu nenatierané alebo neimpregnované
17.12.71.00

Zložený papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch, (vrátane
slameného papiera a lepenky) (s výnimkou s natretým alebo
impregnovaným povrchom)

4807 [00 (30 + 80)]

CPA 17.12.72: Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované
17.12.72.00

Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforo
vané

4808 [30 00 + 90 00]

CPA 17.12.73: Papier a lepenka používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, natierané kaolínom alebo inými anorganickými
látkami
17.12.73.35

Natieraný podklad pre papier …, pre svetlocitlivý, teplocitlivý,
elektrocitlivý papier, hmotnosti ≤ 150 g/m2, s obsahom mecha
nicky získaných vlákien ≤ 10 %

4810 [13 20 + 14 20 +
19 10]

kg

S

17.12.73.37

Natieraný papier na písanie, tlač, grafické účely (s výnimkou
natieraného podkladu, hmotnosti ≤ 150 g/m2)

4810 [13 80 + 14 80 +
19 90]

kg

S

17.12.73.60

Ľahký natieraný papier na písanie, tlač, grafické účely,
s obsahom mechanicky získaných vlákien > 10 %

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

17.12.73.75

Ostatný natieraný mechanický grafický papier na písanie, tlač,
grafické účely, s obsahom mechanicky získaných vlákien
> 10 %, v kotúčoch

4810 29 30

kg

S

17.12.73.79

Ostatný natieraný mechanický grafický papier na písanie, tlač,
grafické účely, s obsahom mechanicky získaných vlákien
> 10 %, v listoch

4810 29 80

kg

S

CPA 17.12.74: Papier kraft (iný ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraný kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.74.00

Kraft papier (iný ako na písanie, tlač alebo na iné grafické
účely), natieraný kaolínom alebo inými anorganickými látkami

4810 31 00

kg

S

CPA 17.12.75: Lepenka kraft (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.75.00

Kraft lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické
účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

CPA 17.12.76: Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere v kotúčoch alebo listoch
17.12.76.00

Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie
alebo pretlačovacie papiere, v kotúčoch alebo listoch

4809 [20 (10 + 90) + 90
(10 + 90)]

kg

S

CPA 17.12.77: Papier, lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu
farbené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch
17.12.77.10

Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier, kartón
a lepenka v kotúčoch alebo listoch

4811 10 00

kg

S

17.12.77.33

Pogumovaný alebo samolepiaci
v kotúčoch alebo listoch

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

17.12.77.35

Pogumovaný papier, kartón a lepenka v kotúčoch alebo listoch
(s výnimkou samolepiacich)

4811 49 00

kg

S

papier

alebo

lepenka
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17.12.77.55

Bielený papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch; natieraný;
impregnovaný alebo obalený plastmi hmotnosti > 150 g/m2 (s
výnimkou lepiaceho)

4811 51 00

kg

S

17.12.77.59

Papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch; natieraný; impreg
novaný alebo obalený plastmi (s výnimkou lepiaceho, bieleného
a hmotnosti >150 g/m2)

4811 59 00

kg

S

17.12.77.70

Papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch; natieraný; impreg
novaný alebo obalený voskom; parafínovým voskom; stea
rínom; olejom alebo glycerolom

4811 60 00

kg

S

17.12.77.80

Ostatný papier, kartón a lepenka, natierané …, i. n.

4811 90 00

kg

S

Poznámky

CPA 17.12.78: Vnútri šedá lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými
látkami
17.12.78.20

Kraft papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch
stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami,
v kotúčoch alebo štvorcových, alebo pravouhlých listoch
akýchkoľvek rozmerov (okrem druhov používaných na písanie,
tlač alebo na ostatné grafické účely; papier a lepenka bielené
rovnomerne v hmote a obsahujúce z celkového obsahu vlák
niny > 95 % hmotnosti chemicky spracovaných drevných
vlákien

4810 39 00

kg

S

17.12.78.50

Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, ostatný

4810 92 90

kg

S

CPA 17.12.79: Ostatná lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami
17.12.79.53

Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, pri
ktorom je bielená každá vrstva

4810 92 10

kg

S

17.12.79.55

Viacvrstvový papier, kartón alebo lepenka, natieraný, pri
ktorom je bielená len jedna vonkajšia vrstva

4810 92 30

kg

S

17.12.79.70

Papier/lepenka v kotúčoch alebo listoch, natieraný na jednej/
oboch stranách s kaolínom alebo inými anorganickými substan
ciami s výnimkou na použitie na rôzne grafické účely, viac
vrstvového papiera/lepenky

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

4808 10 00

kg

S

NACE 17.21: Výroba vlnitého papiera a lepenky a krabíc z papiera a lepenky
CPA 17.21.11: Vlnitá lepenka v kotúčoch alebo listoch
17.21.11.00

Vlnitý papier a lepenka v kotúčoch alebo listoch

CPA 17.21.12: Papierové vrecia a vrecká
17.21.12.30

Vrecká a vrecia, ktorých spodná časť má šírku ≥ 40 cm;
z papiera; lepenky; celulózovej vaty alebo vystužené
z celulózových vlákien

4819 30 00

kg

S

17.21.12.50

Vrecká a vrecia z papiera; lepenky; celulózovej vaty alebo vystu
žené celulózovými vláknami (s výnimkou so spodnou šírkou
≥ 40 cm)

4819 40 00

kg

S

kg

S

CPA 17.21.13: Kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky
17.21.13.00

Škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky

4819 10 00
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Poznámky

CPA 17.21.14: Skladacie kartóny, škatule a debny z nevlnitého papiera alebo lepenky
17.21.14.00

Skladacie škatule a debny z nezvlneného papiera alebo lepenky

4819 20 00

CPA 17.21.15: Papierové škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky používané v kanceláriách,
obchodoch a podobne
17.21.15.30

Ostatné obaly, vrátane obalov na gramofónové platne, i. n.

4819 50 00

kg

S

17.21.15.50

Škatuľové zaraďovače, listové priehradky a podobné výrobky
z papiera alebo lepenky na použitie v kanceláriách, obchodoch
alebo podobne

4819 60 00

kg

S

NACE 17.22: Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
CPA 17.22.11: Toaletný papier, vreckovky, odličovacie servítky a uteráky, obrusy a servítky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo
celulózových vláken
17.22.11.20

Toaletný papier

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

17.22.11.40

Vreckovky a čistiace alebo kozmetické obrúsky z papierovej
buničiny, papiera, celulózovej vaty alebo z pásov z pletených
celulózových vlákien

4818 20 10

kg

S

17.22.11.60

Utierky z papierovej buničiny, papiera; celulózovej vaty alebo
vystužené z celulózových vlákien

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

17.22.11.80

Obrusy a obrúsky z papierovej buničiny, papiera, celulózovej
vaty alebo z pásov z pletených celulózových vlákien

4818 30 00

kg

S

CPA 17.22.12: Hygienické vložky, tampóny, detské plienky, prebaly a podobné hygienické výrobky a odevy a odevné doplnky
z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo celulózových vláken
17.22.12.10

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly
a podobné hygienické výrobky, z vaty

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

17.22.12.20

Hygienické vložky; tampóny a podobné výrobky z papierovej
buničiny, papiera, celulózovej vaty alebo z pásov z pletených
z celulózových vlákien

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

17.22.12.30

Obrúsky a detské plienky a podobné hygienické výrobky
z papierovej buničiny, papiera, celulózovej vaty alebo z pásov
z pletených celulózových vlákien, s výnimkou toaletného
papiera, hygienických vložiek, tampónov a podobných

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

17.22.12.40

Vata; ostatné výrobky z vaty

5601 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 00)]

kg

S

17.22.12.50

Odevy a odevné doplnky z papierovej buničiny; papiera, celu
lózovej vaty alebo z pásov z pletených z celulózových vlákien
(s výnimkou vreckoviek, pokrývok hlavy)

4818 50 00

kg

S

17.22.12.90

Domáce, hygienické alebo nemocničné výrobky z papiera atď.,
i. n.

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

kg

S

CPA 17.22.13: Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky
17.22.13.00

Tácky, podnosy, taniere a šálky atď., z papiera, kartónu alebo
lepenky

4823 [61 00 + 69 (10 +
90)]
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NACE 17.23: Výroba papiernických potrieb
CPA 17.23.11: Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere; rozmnožovacie blany
a ofsetové matrice z papiera; pogumovaný alebo priľnavý papier
17.23.11.00

Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie
alebo pretlačovacie papiere; rozmnožovacie blany a ofsetové
matrice z papiera; lepiaci alebo priľnavý papier

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

CPA 17.23.12: Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky
a písacie súpravy obsahujúce kancelárske potreby z papiera alebo lepenky
17.23.12.30

Obálky z papiera alebo lepenky

4817 10 00

kg

S

17.23.12.50

Korešpondenčné lístky, neilustrované a karty na korešpon
denciu z papiera alebo lepenky

4817 20 00

kg

S

17.23.12.70

Škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy z papiera alebo
lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu

4817 30 00

kg

S

CPA 17.23.13: Registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske potreby z papiera alebo lepenky
17.23.13.13

Registre, účtovné knihy, bloky (objednávok, potvrdeniek),
z papiera, kartónu alebo lepenky

4820 10 10

kg

S

17.23.13.15

Bloky poznámkové
z papiera/lepenky

4820 10 30

kg

S

17.23.13.17

Diáre z papiera/lepenky

4820 10 50

kg

S

17.23.13.19

Zamestnávateľské knihy, adresáre, telefónne zoznamy a zošity
z papiera/lepenky s výnimkou diárov

4820 10 90

—

S

17.23.13.30

Zošity z papiera/lepenky

4820 20 00

kg

S

17.23.13.50

Viazače, rýchloviazače a dosky z papiera/lepenky s výnimkou
obalov na knihy

4820 30 00

kg

S

17.23.13.70

Rozmanité obchodné tlačivá a poprekladané uhľové (priekle
pové) sady, z papiera alebo lepenky

4820 40 00

kg

S

17.23.13.80

Albumy na vzorky, zbierky -známok alebo fotografií, z papiera/
lepenky

4820 50 00

kg

S

17.23.13.90

Savé podložky a obaly na knihy z papiera/lepenky

4820 90 00

—

S

a

listové,

memorandové

zápisníky

CPA 17.23.14: Ostatné papiere a lepenky používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované
17.23.14.00

Ostatné papiere a lepenky používané na písanie, tlač alebo na
iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované

kg

S

4814 [10 00 + 20 00 + 90
(10 + 80)]

kg

S

5905 [00 (10 + 30 + 50 +
70 + 90)]

kg

S

4823 90 40

NACE 17.24: Výroba tapiet
CPA 17.24.11: Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier
17.24.11.00

Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný
transparentný papier

CPA 17.24.12: Textilné tapety
17.24.12.00

Textilné tapety s krytím 45 cm alebo viac

5.10.2010
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Poznámky

NACE 17.29: Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
CPA 17.29.11: Štítky z papiera alebo lepenky
17.29.11.20

Samolepiace potlačené štítky z papiera alebo lepenky

4821 10 10

kg

S

17.29.11.40

Potlačené papierové alebo lepenkové štítky (s výnimkou samo
lepiacich)

4821 10 90

kg

S

17.29.11.60

Samolepiace štítky z papiera alebo lepenky (s výnimkou potla
čených)

4821 90 10

kg

S

17.29.11.80

Štítky z papiera alebo lepenky (s výnimkou potlačených, samo
lepiacich)

4821 90 90

kg

S

4812 00 00

kg

S

CPA 17.29.12: Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny
17.29.12.00

Filtračné bloky, dosky a kotúče z papierenskej buničiny (papie
roviny)

CPA 17.29.19: Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky
z papiera a lepenky i. n.
17.29.19.10

Cigaretový papier v kotúčikoch, so šírkou ≤ 5 cm alebo v tvare
zložiek alebo dutiniek

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

17.29.19.20

Dutinky, cievky a podobné časti z papierovej buničiny, papiera
alebo lepenky na navíjanie textilnej priadze

4822 10 00

kg

S

17.29.19.30

Dutinky, cievky, vretená a podobné výstuže z papierovej buni
činy, papiera alebo lepenky, (s výnimkou na navíjanie textilnej
priadze)

4822 90 00

kg

S

17.29.19.51

Filtračný papier, kartón a lepenka, vyrezávaný do tvarov

4823 20 00

kg

S

17.29.19.55

Kotúče, listy a disky z papiera alebo lepenky, predtlačené pre
registračné prístroje

4823 40 00

kg

S

17.29.19.57

Tvarované alebo lisované výrobky z papierenskej buničiny
(papieroviny)

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

17.29.19.85

Ostatné výrobky z papiera a lepenky

4823 90 85

kg

S

kg

S

NACE 18.11: Tlač novín
CPA 18.11.10: Tlač novín
18.11.10.00

Tlačené noviny, časopisy a periodiká, vychádzajúce aspoň štyri
razy za týždeň

—

P

NACE 18.12: Iná tlač
CPA 18.12.11: Tlač poštových známok, kolkov, vlastníckych listín, čipových kariet, šekov a ostatných cenných papierov a podobne
18.12.11.00

Nové kolky, papier s natlačenými známkami, šekové tlačivá,
bankovky atď.

—

kg

S

P

CPA 18.12.12: Tlač reklamných a propagačných katalógov, prospektov, plagátov a ostatného tlačeného reklamného materiálu
18.12.12.30

Tlačené obchodné katalógy

—

kg

S

P

18.12.12.50

Tlačené obchodné reklamné materiály (s výnimkou obchodných
katalógov)

—

kg

S

P

L 262/76

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

kg

S

Poznámky

CPA 18.12.13: Tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne
18.12.13.00

Tlačené noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než
štyri razy za týždeň

—

P

CPA 18.12.14: Tlač kníh, máp, hydrografických alebo podobných máp všetkých druhov, obrazov, ilustrácií a fotografií, pohľadníc
18.12.14.07

Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky,
v jednotlivých listoch

—

kg

S

P

18.12.14.14

Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky
(iné ako v jednotlivých listoch)

—

kg

S

P

18.12.14.21

Tlačené obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľo
vanie pre deti

—

kg

S

P

18.12.14.28

Tlačené slovníky a encyklopédie, tiež v zaraďovacej úprave

—

kg

S

P

18.12.14.35

Tlačené mapy, hydrografické a podobné kartografické výrobky,
v knižnej forme

—

kg

S

P

18.12.14.42

Tlačené mapy, hydrografické a podobné kartografické výrobky
(iné ako v knižnej forme)

—

kg

S

P

18.12.14.49

Tlačené pohľadnice, tiež ilustrované

—

kg

S

P

18.12.14.56

Tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznáme
niami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdo
bami

—

kg

S

P

18.12.14.63

Tlačené obrazy, ilustrácie a fotografie

—

kg

S

P

CPA 18.12.19: Ostatná tlač i. n.
18.12.19.10

Tlačené kalendáre všetkých druhov, vrátane kalendárov

—

kg

S

P

18.12.19.20

Tlačené hudobniny (vrátane hudby v Braillovom písme)

—

kg

S

P

18.12.19.30

Obtlačky (dekalkománie)

—

kg

S

P

18.12.19.90

Ostatné tlačoviny, i. n.

—

—

S

P

—

I

8442 [50 (20 + 80)]

—

S

—

—

I

—

I

NACE 18.13: Služby pre tlač a média
CPA 18.13.10: Zhotovovanie tlačiarenských predlôh
18.13.10.00

Sadzba, služby súvisiace s prípravou tlačových foriem, sadzba
a fotosadzba

—

CPA 18.13.20: Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely
18.13.20.00

Tlačiarenské typy

CPA 18.13.30: Ostatné služby súvisiace s tlačou
18.13.30.00

Ostatné služby polygrafického priemyslu

NACE 18.14: Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
CPA 18.14.10: Služby spojené s väzbou kníh
18.14.10.10

Viazanie kníh a dokončovacie práce pri výrobe kníh
a podobných výrobkov (skladanie, spájanie, zošívanie, lepené,
strihanie, obaľovanie)

—
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18.14.10.30

Viazanie/dokončovanie brožúr, časopisov, katalógov, vzoriek,
reklamnej literatúry atď., vrátane skladania, kompletizácie, šitia,
lepenia, rezania, obalovej úpravy

—

—

I

18.14.10.50

Viazanie/dokončovanie vrátane z potlačeného papiera/lepenky
s výnimkou dokončovacích prác kníh, brožúr, časopisov, kata
lógov, vzoriek, reklamnej literatúry

—

—

I

NACE 18.20: Reprodukcia záznamových médií
CPA 18.20.10: Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku
18.20.10.10

Rozmnožovanie gramofónových platní

—

—

I

18.20.10.30

Rozmnožovanie magnetických pások so zvukovým záznamom
so šírkou nepresahujúcou 4 mm

—

—

I

18.20.10.50

Rozmnožovanie magnetických pások so zvukovým záznamom
so šírkou presahujúcou 4 mm, ale nepresahujúcou 6,5 mm

—

—

I

18.20.10.70

Rozmnožovanie kompaktných diskov

—

—

I

CPA 18.20.20: Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu
18.20.20.50

Rozmnožovanie magnetických pásiek so záznamom obrazu
(š > 6,5 mm)

—

—

I

18.20.20.70

Rozmnožovanie záznamov obrazu: videodisk a ostatné
podporné zariadenia (s výnimkou magnetických pások)

—

—

I

CPA 18.20.30: Reprodukcia počítačových nosičov informácií
18.20.30.30

Rozmnožovanie nahraných nosičov pre počítače: magnetické
pásky s nahranými informáciami na spracovanie údajov (š ≤
4 mm) (s výnimkou zvukových alebo obrazových nahrávok)

—

—

I

18.20.30.50

Rozmnožovanie nahraných nosičov pre počítače: magnetické
pásky s nahranými informáciami na spracovanie údajov
(š > 4mm) (s výnimkou zvukových alebo obrazových nahrávok)

—

—

I

18.20.30.70

Rozmnožovanie ostatných nosičov záznamov pre počítače,
s nahranými informáciami na spracovanie údajov (s výnimkou
magnetických pások, zvukových alebo obrazových nahrávok)

—

—

I

kg

T

NACE 19.10: Výroba produktov koksárenských pecí
CPA 19.10.30: Smola a smolný koks
19.10.30.00

Smola a smolný koks, získané z kamennouhoľného dechtu
alebo iných minerálnych dechtov

2708 [10 00 + 20 00]

NACE 20.11: Výroba priemyselných plynov
CPA 20.11.11: Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
20.11.11.20

Argón

2804 21 00

m3

T

20.11.11.30

Vzácne plyny (s výnimkou argónu)

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

20.11.11.50

Vodík

2804 10 00

m3

T

20.11.11.60

Dusík

2804 30 00

m3

T

20.11.11.70

Kyslík

2804 40 00

m3

T

Poznámky
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Poznámky

CPA 20.11.12: Oxid uhličitý a iné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov
20.11.12.30

Oxid uhličitý

2811 21 00

kg

T

20.11.12.50

Oxid sírový, oxid arzenitý

2811 29 10

kg

T

20.11.12.70

Oxidy dusíka

2811 29 30

kg

T

20.11.12.90

Ostatné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov (s výnimkou
oxidu sírového, oxidu arzenitého, oxidu dusíka, oxidu kremiči
tého, oxidu siričitého, oxidu uhličitého)

2811 29 90

kg

T

2853 00 30

kg

T

CPA 20.11.13: Kvapalný vzduch a stlačený vzduch
20.11.13.00

Kvapalný vzduch, stlačený vzduch

NACE 20.12: Výroba farbív a pigmentov
CPA 20.12.11: Oxid zinočnatý a peroxid zinku; oxidy titánu
20.12.11.30

Oxid zinočnatý, peroxid zinočnatý

2817 00 00

kg

T

20.12.11.50

Oxidy titánu

2823 00 00

kg TiO2 @

T

2819 [10 00 + 90 (10 +
90)] + 2820 [10 00 + 90
(10 + 90)] + 2824 [10 00 +
90 (10 + 90)] + 00)]

kg

T

CPA 20.12.12: Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi
20.12.12.00

Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi

CPA 20.12.19: Oxidy, hydroxidy a peroxidy ostatných kovov
20.12.19.10

Oxidy a hydroxidy železa; farebné hlinky obsahujúce 70 %
alebo viac hmotnosti viazaného železa vyjadreného ako Fe2O3

2821 [10 00 + 20 00]

kg

T

20.12.19.30

Oxidy a hydroxidy kobaltu, technické oxidy kobaltu

2822 00 00

kg

T

20.12.19.50

Oxid lítny a hydroxid lítny; oxidy a hydroxidy vanádu; oxidy
a hydroxidy niklu; oxidy germánia a oxid zirkoničitý

2825 [20 00 + 30 00 +
40 00 + 60 00]

kg

T

20.12.19.73

Oxidy a hydroxidy molybdénu

2825 70 00

kg

T

20.12.19.75

Oxidy antimónu

2825 80 00

kg

T

20.12.19.90

Ostatné anorganické zlúčeniny zásaditej povahy, ostatné oxidy,
hydroxidy a peroxidy kovov, i. n.

2825 [90 (11 + 19 + 20 +
40 + 60 + 85)]

kg

T

CPA 20.12.21: Syntetické organické farbivá a prípravky na ich báze; syntetické organické výrobky druhov používaných ako fluorescenčné
zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry; farebné laky a prípravky na ich báze
20.12.21.10

Disperzné farbivá a prípravky na ich báze

3204 11 00

kg

T

20.12.21.20

Kyslé farbivá a prípravky, moridlové farbivá a prípravky

3204 12 00

kg

T

20.12.21.30

Zásadité farbivá a prípravky na ich báze

3204 13 00

kg

T

20.12.21.40

Priame farbivá a prípravky na ich báze

3204 14 00

kg

T

20.12.21.50

Ostatné syntetické organické farbivá

3204 [15 00 + 16 00 +
17 00 + 19 00 + 90 00]

kg

T
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20.12.21.60

Syntetické organické výrobky, používané ako fluorescenčné
zjasňovacie prostriedky

3204 20 00

kg

T

20.12.21.70

Farebné laky, prípravky na ich báze

3205 00 00

kg

T

Poznámky

CPA 20.12.22: Trieslové extrakty rastlinného pôvodu; taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty; farbivá rastlinného alebo živočíš
neho pôvodu
20.12.22.50

Trieslové výťažky rastlinného pôvodu, taníny, ich soli, ostatné
deriváty

3201 [10 00 + 20 00 + 90
(20 + 90)]

kg

T

20.12.22.70

Farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a prípravky
z nich (vrátane farbených extraktov) (s výnimkou živočíšnej
černe)

3203 [00 (10 + 90)]

kg

T

CPA 20.12.23: Syntetické organické triesloviny; anorganické triesloviny; trieslové prípravky; enzymatické prípravky na predčinenie
20.12.23.30

Syntetické organické trieslivá

20.12.23.50

Anorganické trieslivá, trieslové
prípravky pre predtrieslenie

prípravky,

enzymatické

3202 10 00

kg

T

3202 90 00

kg

T

CPA 20.12.24: Farbivá i. n.; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry
20.12.24.15

Pigmenty a prípravky na báze oxidu titaničitého, obsahujúce ≥
80 % oxidu titaničitého

3206 11 00

kg TiO2 @

T

20.12.24.19

Ostatné pigmenty a prípravky na báze oxidu titaničitého
(s výnimkou obsahujúcich ≥ 80 % oxidu titaničitého)

3206 19 00

kg TiO2 @

T

20.12.24.40

Pigmenty a prípravky na základe zlúčenín chrómu alebo
kadmia

3206 [20 00 + 49 30]

kg

T

20.12.24.70

Ostatné farbivá, prípravky a luminofory

3206 [41 00 + 42 00 + 49
(10 + 80) + 00)]

kg

T

NACE 20.13: Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
CPA 20.13.21: Polokovy
20.13.21.11

Chlór

2801 10 00

kg

T

20.13.21.16

Jód; fluór; bróm

2801 [20 00 + 30 (10 +
90)]

kg

T

20.13.21.20

Síra, sublimovaná alebo zrážaná, koloidná síra

2802 00 00

kg

T

20.13.21.30

Uhlík (sadze a iné formy uhlíka, i. n.)

2803 00 00

kg

T

20.13.21.40

Bór, telúr

2804 [50 (10 + 90)]

kg

T

20.13.21.50

Kremík

2804 [61 00 + 69 00]

kg

T

20.13.21.80

Fosfor; arzén; selén

2804 [70 00 + 80 00 +
90 00]

kg

T

2812 [10 (11 + 15 + 16 +
18)]

kg

T

CPA 20.13.22: Halogénové a sírne zlúčeniny nekovov
20.13.22.35

Chloridy a oxichloridy fosforu
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2812 [10 (91 + 93 + 94 +
95 + 99) + 00)]

kg

T

2813 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

T

kg

T

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

20.13.22.37

Halogenidy, oxyhalogenidy nekovov (s výnimkou chloridov
a oxychloridov fosforu)

20.13.22.60

Sulfidy nekovov; komerčný sulfid fosforitý

CPA 20.13.23: Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; vzácne kovy, skandium a ytrium; ortuť
20.13.23.00

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; vzácne kovy,
skandium a ytrium; ortuť

2805 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 90) + 30 (10 + 90) +
40 (10 + 90)]

CPA 20.13.24: Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatné anorganické kyseliny; oxid kremičitý a oxid siričitý
20.13.24.13

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková)

2806 10 00

kg HCl @

T

20.13.24.15

Kyselina chlorsulfonová

2806 20 00

kg

T

20.13.24.33

Kyselina sírová

2807 00 10

kg SO2 @

T

20.13.24.35

Oleum

2807 00 90

kg SO2 @

T

20.13.24.53

Oxid fosforečný

2809 10 00

kg P2O5

T

20.13.24.55

Kyselina fosforečná a polyfosforečná

2809 20 00

kg P2O5

T

20.13.24.60

Oxidy bóru, kyseliny borité, anorganické kyseliny iné ako fluo
rovodík

2810 [00 (10 + 90)] + 2811
[19 (10 + 20 + 80)]

kg

T

20.13.24.73

Fluorovodík (kyselina fluorovodíková)

2811 11 00

kg HF @

T

20.13.24.75

Oxid kremičitý

2811 22 00

kg SiO2 @

T

20.13.24.77

Oxid siričitý

2811 29 05

kg SO2 @

T

CPA 20.13.25: Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli
20.13.25.25

Hydroxid sodný (lúh sodný), pevný

2815 11 00

kg NaOH
@

T

20.13.25.27

Hydroxid sodný vo vodnom roztoku (lúh sodný, kvapalná sóda)

2815 12 00

kg NaOH

T

20.13.25.30

Hydroxid draselný (žieravé draslo)

2815 20 00

kg KOH

T

20.13.25.50

Peroxidy sodíka a draslíka

2815 30 00

kg

T

20.13.25.60

Hydroxid a peroxid horčíka, hydroxidy a peroxidy stroncia
alebo bária

2816 [10 00 + 40 00]

kg

T

20.13.25.70

Hydroxid hlinitý

2818 30 00

kg Al2O3
@

T

20.13.25.80

Hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli

2825 10 00

kg

T

2826 [12 00 + 19 (10 + 90)
+ 30 00 + 90 (10 + 80)]

kg F @

T

2827 [20 00 + 31 00 +
32 00 + 35 00 + 39 (10 +
20 + 30 + 85)]

kg

T

CPA 20.13.31: Kovové halogenáty
20.13.31.10

Fluoridy, fluorokremičitany,
komplexné soli fluoru

fluorohlinitany

20.13.31.30

Chloridy, s výnimkou chloridu amónneho

a

ostatné

Poznámky
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20.13.31.50

Oxychloridy a hydroxichloridy medi a ostatných kovov

2827 [41 00 + 49 (10 +
90)]

kg

T

20.13.31.70

Bromidy a oxybromidy, jodidy a oxyjodidy

2827 [51 00 + 59 00 +
60 00]

kg

T

kg Cl @

T

CPA 20.13.32: Chlórnany, chlorečnany a chloristany
20.13.32.30

Chlórnany; komerčný chlórnan vápenatý; chloritany; brómany

2828 [10 00 + 90 00]

20.13.32.50

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany
a jodistany

2829 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 40 + 80)]

kg

T

kg

T

kg
Na2S2O5
@

T

CPA 20.13.41: Sírniky, siričitany a sírany
20.13.41.10

Sulfidy; polysulfidy, tiež chemicky definované; ditioničitany
a sulfoxyláty

2830 [10 00 + 90 (11 +
85)] + 2831 [10 00+90 00]

20.13.41.33

Siričitany

2832 [10 00 + 20 00]

20.13.41.35

Thiosírany (sírnatany)

2832 30 00

kg

T

20.13.41.51

Sírany bária alebo hliníka

2833 [22 00 + 27 00]

kg

T

20.13.41.57

Sírany iné ako hliníka a bária

2833 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 24 00 + 25 00 +
29 (20 + 30 + 60 + 80)]

kg

T

20.13.41.73

Kamence

2833 30 00

kg

T

20.13.41.75

Peroxid sírny

2833 40 00

kg

T

kg N @

T

CPA 20.13.42: Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany a dusičnany (okrem draselných)
20.13.42.10

Dusičnany (s výnimkou draselných)

2834 [29 (20 + 40 + 80)]

20.13.42.20

Fosforitany a fosfornany

2835 10 00

kg

T

20.13.42.30

Fosforečnany mono-alebo disodné

2835 22 00

kg P2O5 @

T

20.13.42.40

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (dikalciumfosfát)

2835 25 00

kg P2O5 @

T

20.13.42.70

Trifosforečnan sodný (sodium tripolyfosfát)

2835 31 00

kg P2O5 @

T

20.13.42.80

Fosforečnany (okrem hydrogénfosforečnanu vápenatého
a fosforečnanu mono-alebo disodného); polyfosforeč
nany(okrem trifosforečnanu sodného)

2835 [24 00 + 26 00 + 29
(10 + 30 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 20.13.43: Uhličitany
20.13.43.10

Uhličitan sodný

2836 20 00

kg
Na2CO3 @

T

20.13.43.20

Kyslý uhličitan sodný (stužený uhličitan sodný, bikarbonát)

2836 30 00

kg

T

20.13.43.40

Uhličitan vápenatý

2836 50 00

kg

T

20.13.43.90

Ostatné uhličitany

2836 [40 00 + 60 00 +
91 00 + 92 00 + 99 (11 +
17 + 90)]

kg

T

Poznámky
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Poznámky

CPA 20.13.51: Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín; drahé kovy v koloidnom stave
20.13.51.10

Manganitany, manganany a manganistany; molybdénany; volf
rámany

2841 [61 00 + 69 00 +
70 00 + 80 00]

kg

S

20.13.51.25

Chrómany a dvojchrómany; peroxochrómany

2841 [30 00 + 50 00]

kg

T

20.13.51.75

Soli oxokovových a peroxokovových kyselín s výnimkou chró
manových, dichrómanových, peroxochromanových mangani
tanov, mangananov, permangananov, molybdenanov, wolfra
manov

2841 [90 (30 + 85)]

kg

S

20.13.51.83

Dusičnan strieborný

2843 21 00

kg

S

20.13.51.85

Drahé kovy v koloidnom stave, zlúčeniny (s výnimkou dusič
nanu strieborného) a amalgámy drahých kovov

2843 [10 (10 + 90) + 29 00
+ 30 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

CPA 20.13.52: Anorganické zlúčeniny i. n. vrátane destilovanej vody; amalgámy iné ako amalgámy drahých kovov
20.13.52.50

Destilovaná a kontuktivitná voda a voda podobnej čistoty

2853 00 10

kg

S

20.13.52.70

Anorganické alebo organické zlúčeniny ortute, okrem amal
gámov

2852 00 00

kg

S

20.13.52.90

Anorganické zlúčeniny, amalgámy (s výnimkou destilovanej
a kontuktivitnej vody a vody podobnej čistoty, skvapalneného
vzduchu a stlačeného vzduchu, ako aj z drahých kovov)

2853 [00 (50 + 90)]

kg

S

2845 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

CPA 20.13.61: Izotopy i. n. a ich zlúčeniny (vrátane ťažkej vody)
20.13.61.00

Ťažká voda, izotopy a ich zlúčeniny (s výnimkou rádioaktív
nych a štiepenych alebo množivých chemických izotopov)

CPA 20.13.62: Kyanidy, kyanid oxidy a komplexné kyanidy; fulmináty, kyanatany a tiokyanatany; kremičitany; boritany; perboritany;
ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxykyselín
20.13.62.20

Kyanidy, oxydokyanidy a komplexné kyanidy

2837 [11 00 + 19 00 +
20 00]

kg

T

20.13.62.30

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

2840 [11 00 + 19 (10 + 90)
+ 20 (10 + 90) + 00)]

kg B2O3 @

T

20.13.62.40

Kremičitany (silikáty), komerčné kremičitany alkalických kovov

2839 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 90)]

kg SiO2 @

T

20.13.62.70

Podvojné alebo komplexné kremičitany

2842 10 00

kg

T

20.13.62.80

Ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxokyselín
(s výnimkou acidov a podvojných alebo komplexných kremiči
tanov)

2842 [90 (10 + 80)]

kg

T

kg H2O2

T

kg

T

CPA 20.13.63: Peroxid vodíka
20.13.63.00

Peroxid vodíka

2847 00 00

CPA 20.13.64: Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy
20.13.64.50

Karbidy, chemicky definované alebo nedefinované

2849 [10 00 + 20 00 + 90
(10 + 30 + 50 + 90)]
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2848 00 00 + 2850 [00 (20
+ 60 + 90)]

kg

T

2846 [10 00 + 90 00]

kg

S

2503 00 90

kg

S

2601 20 00

kg

S

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Fosfidy (okrem ferofosforu), tiež chemicky definované; hydridy,
nitridy, azidy, silicidy a boridy, tiež chemicky definované, iné
ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidmi položky 20.13.64.50

Poznámky

CPA 20.13.65: Zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia
20.13.65.00

Zlúčeniny kovov vzácnych zemín; z yttria alebo skandia alebo
zmesi týchto kovov

CPA 20.13.66: Síra okrem sublimovanej, zrážanej a koloidnej síry
20.13.66.00

Síra ostatná (s výnimkou surovej, sublimovanej, zrážanej
a koloidnej)

CPA 20.13.67: Pražené železné pyrity
20.13.67.00

Kýzové výpražky

CPA 20.13.68: Piezoelektrický kryštál kremeňa; ostatné syntetické alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, neopracované
20.13.68.00

Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy,
neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo tvarované

7104 [10 00 + 20 00]

g

S

NACE 20.14: Výroba ostatných základných organických chemikálií
CPA 20.14.11: Acyklické uhľovodíky
20.14.11.20

Acyklické uhľovodíky, nasýtené

2901 10 00

kg

T

20.14.11.30

Nenasýtené acyklické uhľovodíky; etylén

2901 21 00

kg

T

20.14.11.40

Nenasýtené acyklické uhľovodíky; propén (propylén)

2901 22 00

kg

T

20.14.11.50

Nenasýtené acyklické uhľovodíky; butén (butylén) a jeho
izoméry

2901 23 00

kg

T

20.14.11.60

Nenasýtené acyklické uhľovodíky; 1,3 -butadién a izoprén

2901 24 00

kg

T

20.14.11.90

Nenasýtené acyklické uhľovodíky (s výnimkou
propénu, buténu, 1,3-butadién a izoprén)

2901 29 00

kg

T

etylénu,

CPA 20.14.12: Cyklické uhľovodíky
20.14.12.13

Cyklohexán

2902 11 00

kg

T

20.14.12.15

Cykloalkán, cykloalkény a cykloterpény, iné než cykloxexán

2902 19 00

kg

T

20.14.12.23

Benzén

2902 20 00

kg

T

20.14.12.25

Toluén

2902 30 00

kg

T

20.14.12.43

o-xylén

2902 41 00

kg

T

20.14.12.45

p-xylén

2902 43 00

kg

T

20.14.12.47

m-xylén a zmes izomérov xylénu

2902 [42 00 + 44 00]

kg

T

20.14.12.50

Styrén

2902 50 00

kg

T

20.14.12.60

Etylbenzén

2902 60 00

kg

T
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20.14.12.70

Kumén

2902 70 00

kg

T

20.14.12.90

Ostatné cyklické uhľovodíky

2902 90 00

kg

T

CPA 20.14.13: Chlórované deriváty acyklických uhľovodíkov
20.14.13.13

Chlórmetán (metylchlorid) a chlóretán (etylchlorid)

2903 11 00

kg

T

20.14.13.15

Dichlórmetán (metylénchlorid)

2903 12 00

kg

T

20.14.13.23

Chloroform (trichlórmetán)

2903 13 00

kg

T

20.14.13.25

Tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)

2903 14 00

kg

T

20.14.13.53

1,2-dichlóretán (etyléndichlorid)

2903 15 00

kg

T

20.14.13.57

Nasýtené chlórderiváty acyklických uhľovodíkov, i. n.

2903 [19 (10 + 80)]

kg

T

20.14.13.71

Vinylchlorid (etylénchlorid)

2903 21 00

kg

T

20.14.13.74

Trichlóretylén; tetrachlóretylén

2903 [22 00 + 23 00]

kg

T

20.14.13.79

Nenasýtené chlórderiváty acyklických uhľovodíkov (s výnimkou
vinylchloridu, trichloetylénu, tetrachloretylénu)

2903 29 00

kg

T

CPA 20.14.14: Sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované
20.14.14.50

Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len sulfoskupiny, ich soli
a etyl estery

2904 10 00

kg

T

20.14.14.70

Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro/nitrozo skupiny

2904 20 00

kg

T

20.14.14.90

Deriváty uhľovodíkov (s výnimkou obsahujúcich len sulfosku
piny; ich solí a etyl estery, obsahujúcich len nitro alebo len
nitrozové skupiny)

2904 [90 (40 + 95)]

kg

T

CPA 20.14.19: Ostatné deriváty uhľovodíkov
20.14.19.10

Fluór-, bróm- a jód deriváty acyklických uhľovodíkov

2903 [31 00 + 39 (11 + 15
+ 19 + 90)]

kg

S

20.14.19.30

Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúce ≥ 2 halo
gény

2903 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 (10 + 90) + 45
(10 + 15 + 20 + 25 + 30 +
35 + 40 + 45 + 50 + 55 +
90) + 46 (10 + 20 + 90) +
47 00 + 49 (11 + 15 + 19 +
20 + 30 + 40 + 80)]

kg

S

20.14.19.50

Halogénderiváty cykloalkanických, cykloalkenických
a cykloterpenických uhľovodíkov

2903 [51 00 + 52 00 + 59
(20 + 80)]

kg

S

20.14.19.70

Halogénderiváty aromatických uhľovodíkov

2903 [61 00 + 62 00 + 69
(10 + 90)]

kg

S

3823 70 00

kg

T

2905 11 00

kg

T

CPA 20.14.21: Technické mastné alkoholy
20.14.21.00

Technické mastné kyseliny

CPA 20.14.22: Jednosýtne alkoholy
20.14.22.10

Metanol (metylalkohol)
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20.14.22.20

1-propanol (propylalkohol) a 2-propanol (i-propylalkohol)

2905 12 00

kg

T

20.14.22.30

1-butanol (n-butylalkohol)

2905 13 00

kg

T

20.14.22.40

Butanoly [s výnimkou 1-butanolu (n-butylalkoholu)]

2905 [14 (10 + 90)]

kg

T

20.14.22.63

Oktanol (oktylalkohol) a jeho izoméry

2905 [16 (20 + 85)]

kg

T

20.14.22.65

Lauryl-, cetyl-, stearyl-alkohol a ostatné nasýtené jednosýtne
alkoholy (s výnimkou metylu, propylu a izopropylu, n-butylu,
iných butanolov, oktylu)

2905 [17 00 + 19 00]

kg

T

20.14.22.70

Nenasýtené jednosýtne alkoholy

2905 [22 00 + 29 (10 +
90)]

kg

T

CPA 20.14.23: Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy a ich deriváty
20.14.23.10

Etylénglykol (etandiol)

2905 31 00

kg

T

20.14.23.20

Propylénglykol (1,2 propandiol)

2905 32 00

kg

T

20.14.23.33

d-glucitol (sorbitol)

2905 [44 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

T

20.14.23.39

Dioly a viacsýtne alkoholy
a propylénglykolu, d-glucitol)

2905 [39 (20 + 25 + 30 +
95) + 41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00]

kg

T

20.14.23.50

Halogénáty, sulfonáty, nitráty alebo nitrozoderiváty acyklických
alkoholov

2905 [51 00 + 59 (91 +
98)]

kg

T

20.14.23.60

Glycerín (s výnimkou surového), vrátane syntetického

2905 45 00

kg

T

20.14.23.73

Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpénové alkoholy
a ich halogenáty; sulfonáty; nitráty alebo nitrozoderiváty

2906 [11 00 + 12 00 + 13
(10 + 90) + 00)]

kg

T

20.14.23.75

Aromatické alkoholy a ich halogenáty; sulfonáty; nitráty alebo
nitrozoderiváty

2906 [21 00 + 29 00]

kg

T

(s

výnimkou

etylénglykolu

CPA 20.14.24: Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolov
20.14.24.10

Monofenoly

2907 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 15 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

kg

T

20.14.24.33

4,4-izopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropán) a jeho
soli

2907 23 00

kg

T

20.14.24.39

Polyfenoly a ich soli (s výnimkou 4,4-izopropylidendifenol);
fenolalkoholy

2907 [21 00 + 22 00 +
29 00]

kg

T

20.14.24.50

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo
fenolalkoholov

2908 [11 00 + 19 00 +
91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

T

CPA 20.14.31: Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín
20.14.31.20

Technická kyselina stearová

3823 11 00

kg

T

20.14.31.30

Technická kyselina olejová

3823 12 00

kg

T

20.14.31.50

Mastné kyseliny talového oleja

3823 13 00

kg

T

Poznámky
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20.14.31.95

Priemyselné monokarboxylové mastné destilované kyseliny
(s výnimkou stearovej, olejovej, talového oleja)

3823 19 10

kg

T

20.14.31.97

Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny (s výnimkou
stearovej, olejovej, talového oleja, destilovaných)

3823 [19 (30 + 90)]

kg

T

Poznámky

CPA 20.14.32: Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich deriváty
20.14.32.15

Etylacetát

2915 31 00

kg

T

20.14.32.19

Estery kyseliny octovej (okrem etylacetátu)

2915 [32 00 + 33 00 +
36 00 + 39 00]

kg

T

20.14.32.20

Mono-, di-, tri-chlóroctová, propionová, butánová a pentánová
kyselina, ich soli a estery

2915 [40 00 + 50 00 + 60
(11 + 19 + 90)]

kg

T

20.14.32.35

Kyselina palmitová, kyselina stearová, ich soli a estery

2915 70 00

kg

T

20.14.32.50

Kyselina mravčia, jej soli a estery

2915 [11 00 + 12 00 +
13 00]

kg

T

20.14.32.71

Kyselina octová

2915 21 00

kg

T

20.14.32.77

Acetánhydrid

2915 24 00

kg

T

20.14.32.78

Soli kyseliny octovej

2915 29 00

kg

T

20.14.32.80

Kyselina laurová a iné kyseliny, ich soli a estery

2915 90 00

kg

T

CPA 20.14.33: Nenasýtené monokarboxylové, cykloalkánové, cykloalkénové alebo cykloterpénové acyklické polykarboxylové kyseliny
a ich deriváty
20.14.33.10

Kyselina akrylová a jej soli a iné monokarboxylové kyseliny

2916 [11 00 + 19 (10 + 40
+ 50 + 95) + 00)]

kg

T

20.14.33.20

Estery kyseliny akrylovej

2916 12 00

kg

T

20.14.33.30

Metakrylová kyselina a jej soli

2916 13 00

kg

T

20.14.33.40

Estery kyseliny metakrylovej

2916 14 00

kg

T

20.14.33.50

Kyselina olejová, linolová alebo linolénová, ich soli a estery

2916 15 00

kg

T

20.14.33.63

Kyselina benzoová, jej soli a estery

2916 31 00

kg

T

20.14.33.65

Benzoylperoxid a benzoyl chlorid

2916 32 00

kg

T

20.14.33.67

Kyselina fenyloctová, jej soli a estery

2916 [34 00 + 35 00]

kg

T

20.14.33.70

Aromatické monokarboxylové kyseliny, (anhydridy), halidy,
peroxidy, peroxydové kyseliny, deriváty s výnimkou kyseliny
benzoovej, kyseliny fenyloctovej ich solí/esterov, benzoylpe
roxid, benzoylchlorid

2916 39 00

kg

T

20.14.33.83

Štaveľová, azealová, malonová a iné kyseliny, cykloalkanické,
cykloalkenické kyseliny a ich soli

2917 [11 00 + 13 (10 + 90)
+ 19 (10 + 90) + 00)]

kg

T

20.14.33.85

Kyselina adipová, jej estery a soli

2917 12 00

kg

T

20.14.33.87

Maleinanhydrid

2917 14 00

kg

T

CPA 20.14.34: Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s pridanými kyslíkatými funkčnými skupinami a ich deriváty okrem
kyseliny salicylovej a jej solí
20.14.34.10

Dibutylortoftaláty a dioktylortoftaláty

2917 [32 00 + 34 10]

kg

T
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20.14.34.20

Ostatné estery kyseliny ortoftalovej

2917 [33 00 + 34 90]

kg

T

20.14.34.30

Ftalanhydrid; kyselina tereftalová a jej soli

2917 [35 00 + 36 00]

kg

T

20.14.34.40

Aromatické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, haloge
nidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich halogén-, sulfo-, nitroalebo nitrózoderiváty (okrem esterov kyseliny ortoftalovej,
ftalanhydridu, kyseliny tereftalová a jej solí)

2917 [37 00 + 39 (20 +
95)]

kg

T

20.14.34.73

Kyselina citrónová a jej soli a estery

2918 [14 00 + 15 00]

kg

T

20.14.34.75

Karboxylové kyseliny s alkoholovou, fenolovou, aldehydovou
alebo ketónovou funkčnou skupinou

2918 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 16 00 + 18 00 +
19 (30 + 40 + 50 + 98) +
29 00 + 30 00 + 91 00 +
99 (40 + 90)]

kg

T

Poznámky

CPA 20.14.41: Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou
20.14.41.13

Mono-, di-, trimetylamín a ich soli

2921 11 00

kg

T

20.14.41.19

Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty; ich soli

2921 [19 (40 + 50 + 60 +
99)]

kg

T

20.14.41.23

Hexametyléndiamín a jeho soli; etyléndiamín a jeho soli

2921 [21 00 + 22 00]

kg

T

20.14.41.29

Ostatné acyklické polyamíny a ich deriváty; ich soli

2921 29 00

kg

T

20.14.41.30

Cyklánové, cyklénové alebo cykloterpénové mono- alebo poly
amíny, ich deriváty; a soli

2921 [30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

20.14.41.51

Anilín a jeho soli (s výnimkou derivátov)

2921 41 00

kg

T

20.14.41.53

Anilínové deriváty a ich soli

2921 42 00

kg

T

20.14.41.59

Ostatné aromaticé monoamíny a ich deriváty; ich soli

2921 [43 00 + 44 00 +
45 00 + 46 00 + 49 00]

kg

T

20.14.41.70

Aromatické polyamíny a ich deriváty, ich soli

2921 [51 (11 + 19 + 90) +
59 (50 + 90)]

kg

T

CPA 20.14.42: Amínové zlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou okrem lyzínu a kyseliny glutámovej
20.14.42.33

Monoetanolamín a jeho soli

2922 11 00

kg

T

20.14.42.35

Dietanolamín a jeho soli

2922 12 00

kg

T

20.14.42.37

Trietanolamín a jeho soli

2922 [13 (10 + 90)]

kg

T

20.14.42.39

Aminoalkoholy, ich étery a estery s jednou kyslíkovou skupinou
a ich soli, s výnimkou monoetanolamínu a jeho solí, dietano
lamínu a jeho solí, trietanolamínu a jeho solí

2922 [14 00 + 19 (10 + 20
+ 30 + 85)]

kg

T

20.14.42.90

Aminozlúčeniny s kyslíkovou skupinou (s výnimkou aminoal
koholov, ich esterov, éterov a ich solí, lyzínu a jeho solí
a esterov, glutámovej kyseliny, jej solí a esterov)

2922 [21 00 + 29 00 +
31 00 + 39 00 + 43 00 +
44 00 + 49 (20 + 85) + 00)]

kg

T

CPA 20.14.43: Ureíny; zlúčeniny s karboxamidovou funkčnou skupinou, zlúčeniny s nitrilovou funkčnou skupinou; ich deriváty
20.14.43.10

Ureíny a ich deriváty, ich soli

2924 21 00

kg

T
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20.14.43.20

Sacharín a jeho soli

2925 11 00

kg

T

20.14.43.30

Imidy, ich deriváty a ich soli (s výnimkou sacharínu a jeho solí)

2925 [12 00 + 19 (20 +
95)]

kg

T

20.14.43.40

Imíny a ich zlúčeniny, ich soli

2925 [21 00 + 29 00]

kg

T

20.14.43.50

Akrylonitril

2926 10 00

kg

T

20.14.43.60

1-Kyanoguanidín

2926 20 00

kg

T

20.14.43.70

Zlúčeniny s nitrilovou skupinou [s výnimkou akrylonitrilu,
1kyanoguanidínu (dikyandiamidu)]

2926 [30 00 + 90 (20 +
95)]

kg

T

CPA 20.14.44: Zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou
20.14.44.20

Diazo-, azo- alebo azoxy- zlúčeniny

2927 00 00

kg

T

20.14.44.30

Organické deriváty hydrazínu alebo roxylamínu

2928 [00 (10 + 90)]

kg

T

20.14.44.50

Izokyanidy

2929 10 00

kg

T

20.14.44.90

Zlúčeniny s inými dusíkatými
(s výnimkou izokyanidov)

2929 90 00

kg

T

funkčnými

skupinami

CPA 20.14.51: Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny
20.14.51.33

Tiokarbamáty a ditiokarbamáty; tiuram mono-, di- alebo tetra
sulfidy; metionín

2930 [20 00 + 30 00 + 40
(10 + 90)]

kg

T

20.14.51.39

Ostatné organické zlúčeniny síry

2930 [50 00 + 90 (13 + 16
+ 20 + 30 + 40 + 50 + 60
+ 99)]

kg

T

20.14.51.50

Organicko-anorganické zlúčeniny (s výnimkou organických
zlúčenín síry)

2931 [00 (10 + 20 + 30 +
40 + 99)]

kg

T

kg

T

CPA 20.14.52: Heterocyklické zlúčeniny i. n.; nukleové kyseliny a ich soli
20.14.52.10

Heterocyklické zlúčeniny s kyslíkovým(i) len heteroatómom
(heteroatómami)
(vrátane
kumarínu;
metylkumarínu
a etylkumarínu) (s výnimkou iných laktónov)

2932 [11 00 +
13 00 + 19 00
91 00 + 92 00
94 00 + 95 00

12 00 +
+ 21 00 +
+ 93 00 +
+ 99 00]

20.14.52.30

Heterocyklické zlúčeniny s nitrogénom s len heteroatómom
(heteroatómami), obsahujúce nekondenzovaný imidazolový
kruh (s výnimkou hydantoínu a jeho derivátov)

2933 [29 (10 + 90)]

kg

T

20.14.52.60

Melamín

2933 61 00

kg

T

20.14.52.80

Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový
kruh alebo chinolínový alebo izochinolínový kruhový systém,
ďalej nekondenzovaný; laktámy; ostatné heterocyklické zlúče
niny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami) (okrem zlúčenín
obsahujúcich v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh,
nekondenzovaný imidazolový kruh, pyrimidínový kruh, pipera
zínový kruh alebo nekondenzovaný triazínový kruh)

2933 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 39 (10 + 20 + 25 +
35 + 40 + 45 + 50 + 55 +
99) + 41 00 + 49 (10 + 30
+ 90) + 71 00 + 72 00 +
79 00 + 91 (10 + 90) + 99
(20 + 50 + 80)]

kg

T

20.14.52.90

Nukleové kyseliny a iné heterocyklické zlúčeniny -tiazól, benzo
tiazól, iné cykly

2934 [10 00 + 20 (20 + 80)
+ 91 00 + 99 (60 + 90)]

kg

T

Poznámky
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Poznámky

CPA 20.14.53: Fosforečné estery a ich soli alebo estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich
halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
20.14.53.50

Fosforečné estery, a ich soli (vrátane laktofosfátov; ich haloge
nátov; sulfonátov; nitrátov alebo nitrozoderivátov)

2919 [10 00 + 90 00]

kg

T

20.14.53.80

Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem esterov
halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty

2920 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 20 + 30 + 40 + 50 +
85)]

kg

T

CPA 20.14.61: Zlúčeniny s aldehydovou funkčnou skupinou
20.14.61.11

Formaldehyd (metanal)

2912 11 00

kg

T

20.14.61.13

Acetaldehyd (etanal)

2912 12 00

kg

T

20.14.61.15

Butylaldehyd (butanal, normálny izomér)

2912 19 10

kg

T

20.14.61.19

Acyklické aldehydy, bez kyslíkatých funkčných skupín
[s výnimkou matanalu (formaldehydu), etanalu (acetaldehydu),
butanalu (butyraldehydu; normálnych izomérov)]

2912 19 90

kg

T

20.14.61.20

Cyklické aldehydy, neobsahujúce inú kyslíkatú funkčnú skupinu

2912 [21 00 + 29 00]

kg

S

20.14.61.30

Aldehydalkoholy

2912 30 00

kg

S

20.14.61.40

Aldehydétery, aldehydfenoly a aldehydy s inou kyslíkatou funk
ciou

2912 [41 00 + 42 00 +
49 00]

kg

S

20.14.61.50

Cyklické polyméry aldehydov

2912 50 00

kg

S

20.14.61.60

Paraformaldehyd

2912 60 00

kg

T

20.14.61.70

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty aldehydov;
(vrátane s inou kyslíkatou skupinou, cyklických polymérov
aldehydov, paraformaldehydov)

2913 00 00

kg

S

CPA 20.14.62: Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou
20.14.62.11

Acetón

2914 11 00

kg

T

20.14.62.13

Butanón (etylmetylketón)

2914 12 00

kg

T

20.14.62.15

4-metyl -2-pentanón (metylizobutylketón)

2914 13 00

kg

T

20.14.62.19

Acyklické ketóny, bez iných kyslíkatých funkčných skupín
[s výnimkou acetónu, butanónu (etylmetylketónu), 4-metyl2pentanónu (metylizobutylketónu)]

2914 [19 (10 + 90)]

kg

T

20.14.62.31

Gáfor; aromatické ketóny s inou kyslíkatou skupinou; ketoalko
holy, -aldehydy, -fenoly a ketóny s inou kyslíkatou skupinou

2914 [21 00 + 31 00 +
39 00 + 40 (10 + 90) + 00)]

kg

T

20.14.62.33

Cyklohexanón a metylcyklohexanón

2914 22 00

kg

T

20.14.62.35

Ionóny a metylionóny

2914 23 00

kg

T

20.14.62.39

Cyklanické; cyklenické alebo cykloterpénové ketóny bez kyslí
katej funkčnej skupiny (s výnimkou gáforu, cyklohexánov,
metylcyklohexánov, ionónov a metylionónov)

2914 29 00

kg

T

20.14.62.60

Chinóny

2914 [61 00 + 69 (10 +
90)]

kg

T
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CPA 20.14.63: Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály a ich deriváty
20.14.63.10

Acyklické étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderi
váty

2909 [11 00 + 19 (10 +
90)]

kg

T

20.14.63.23

Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické étery a ich
halogenáty, sulfonáty, nitráty alebo nitrozo deriváty

2909 20 00

kg

T

20.14.63.25

Aromatické étery a ich halogenáty; sulfonáty; nitráty alebo
nitrozo deriváty

2909 [30 (10 + 31 + 35 +
38 + 90)]

kg

T

20.14.63.33

2,2 -oxydietanol (dietylénglykol, digol)

2909 41 00

kg

T

20.14.63.39

Éteralkoholy a ich halogenáty, sulfonáty, nitráty alebo nitrozo
deriváty (s výnimkou 2,2-oxydietanolu)

2909 [43 00 + 44 00 + 49
(11 + 80)]

kg

T

20.14.63.50

Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogenáty, sulfonáty; nitráty
alebo nitrozo deriváty

2909 50 00

kg

S

20.14.63.60

Alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy a ich halogenáty,
sulfonáty, nitráty alebo nitrozo deriváty

2909 60 00

kg

S

20.14.63.73

Oxirán (etylénoxid)

2910 10 00

kg

T

20.14.63.75

Metyloxirán (propylénoxid)

2910 20 00

kg

T

20.14.63.79

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly, epoxyétery, s 3-členným
prstencom a ich halogenáty; sulfonáty; nitráty alebo nitrozo
deriváty s výnimkou oxiránov, metyloxiránov (propylénoxidov)

2910 [30 00 + 40 00 +
90 00]

kg

T

20.14.63.80

Acetály, poloacetály (hemiacetály) a ich halogenáty; sulfonáty;
nitráty alebo nitrozo deriváty

2911 00 00

kg

T

CPA 20.14.64: Enzýmy a ostatné organické zlúčeniny i. n.
20.14.64.30

Ostatné organické zlúčeniny, i. n.

2942 00 00

kg

T

20.14.64.50

Síridlo a jeho koncentráty

3507 10 00

kg

S

20.14.64.70

Enzýmy, pripravené enzýmy (nie inde špecifikované alebo
zahrnuté) (s výnimkou syridlového enzýmu a koncentrátov)

3507 [90 (30 + 90)]

kg

S

CPA 20.14.71: Deriváty rastlinných alebo živicových produktov
20.14.71.20

Aktívne prírodné minerálne produkty, živočíšne uhlie

3802 90 00

kg

S

20.14.71.30

Talový olej, v každej úprave alebo nerafinovaný

3803 [00 (10 + 90)]

kg

S

20.14.71.40

Živicový, drevný alebo sulfátový terpentínový olej, borový olej
a podobné produkty

3805 [10 (10 + 30 + 90) +
90 (10 + 90)]

kg

S

20.14.71.50

Kolofónia a živicové kyseliny, a ich deriváty, živicové silice
a oleje, tavené živice

3806 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 90 00]

kg

S

20.14.71.70

Drevný decht, oleje z drevného dechtu, drevný kreosot, drevný
lieh, rastlinná smola, pivná smola a podobné prípravky na báze
kolofónie, živicových kyselín alebo na rastlinnej smole

3807 [00 (10 + 90)]

kg

T

Poznámky
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CPA 20.14.72: Drevné uhlie
20.14.72.00

Drevné uhlie v každej úprave alebo neaglomerované (vrátane
škrupiny alebo orechového drevného uhlia)

4402 [10 00 + 90 00]

CPA 20.14.73: Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; smola a smolný koks a podobné produkty
20.14.73.20

Benzol (benzén), toluol (toluén) a xylol (xylény)

2707 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

T

20.14.73.40

Naftalén a iné zmesi aromatických uhľovodíkov (s výnimkou
benzolu, toluelu, xylolu)

2707 [40 00 + 50 (10 +
90)]

kg

T

20.14.73.60

Fenoly

2707 99 80

kg

T

20.14.73.90

Ostatné oleje a výrobky z nich, i.n.

2707 [91 00 + 99 (11 + 19
+ 30 + 50 + 70 + 91 + 99)]

kg

T

l

S

l

S

CPA 20.14.74: Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom ≥ 80 %
20.14.74.00

Nedenaturovaný etylalkohol, s objemovým alkoholometrickým
titrom ≥ 80 % (dôležité: bez spotrebnej dane)

2207 10 00

CPA 20.14.75: Etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
20.14.75.00

Etylalkohol a iné denaturované liehoviny s akýmkoľvek
obsahom alkoholu

2207 20 00

NACE 20.15: Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
CPA 20.15.10: Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak
20.15.10.50

Kyselina dusičná, kyselina sírová

2808 00 00

kg N @

T

20.15.10.75

Bezvodý amoniak (čpavok)

2814 10 00

kg N @

T

20.15.10.77

Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku

2814 20 00

kg N @

T

CPA 20.15.20: Chlorid amónny; dusitany
20.15.20.30

Chlorid amónny

2827 10 00

kg

T

20.15.20.80

Dusitany

2834 10 00

kg N @

T

CPA 20.15.31: Močovina
20.15.31.30

Močovina, obsahujúca > 45 % dusíka v suchom bezvodnom
produkte (s výnimkou v tabletkách alebo podobných formách
alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

3102 10 10

kg N

T

20.15.31.80

Močovina, obsahujúca ≤ 45 % dusíka v suchom bezvodnom
produkte (s výnimkou v tabletkách alebo podobných formách
alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

3102 10 90

kg N

T

3102 21 00

kg N

T

CPA 20.15.32: Síran amónny
20.15.32.00

Síran amónny (s výnimkou v tabletkách alebo podobných
formách alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)
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T

kg N

T

CPA 20.15.33: Dusičnan amónny
20.15.33.00

Dusičnan amónny (s výnimkou v tabletkách alebo podobných
formách alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

3102 [30 (10 + 90)]

CPA 20.15.34: Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho
20.15.34.00

Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu
amónneho (s výnimkou v tabletkách alebo podobných formách
alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

3102 60 00

CPA 20.15.35: Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami
20.15.35.30

Zmesi dusičnanu amónneho
s obsahom dusíka ≤ 28 %

s

uhličitanom

vápenatým,

3102 40 10

kg N

T

20.15.35.80

Zmesi dusičnanu amónneho
s obsahom dusíka > 28 %

s

uhličitanom

vápenatým,

3102 40 90

kg N

T

20.15.39.30

Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho
(s výnimkou v tabletkách alebo podobných formách alebo
v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

3102 29 00

kg N

T

20.15.39.60

Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo
amónnom roztoku (s výnimkou v tabletkách alebo podobných
formách alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

3102 80 00

kg N

T

20.15.39.90

Minerálne alebo chemické hnojivá, dusíkaté, i. n.

3102 90 00

kg N

T

3103 [10 (10 + 90)]

kg P2O5

T

3103 90 00

kg P2O5

T

3104 [20 (10 + 50 + 90)]

kg K2O

T

3104 30 00

kg K2O

T

3104 90 00

kg K2O

T

kg

T

CPA 20.15.39: Ostatné dusíkaté hnojivá a zmesi

CPA 20.15.41: Superfosfáty
20.15.41.00

Superfosfáty (s výnimkou draselného hnojiva, v tabletkách alebo
podobných formách alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

CPA 20.15.49: Ostatné fosforečné hnojivá
20.15.49.00

Minerálne alebo chemické hnojivá, fosforečné, i. n.

CPA 20.15.51: Chlorid draselný
20.15.51.00

Chlorid draselný (s výnimkou v tabletkách alebo podobných
formách alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

CPA 20.15.52: Síran draselný
20.15.52.00

Síran draselný (s výnimkou v tabletkách alebo podobných
formách alebo v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

CPA 20.15.59: Ostatné draselné hnojivá
20.15.59.00

Minerálne alebo chemické hnojivá, draselné, i. n.

CPA 20.15.60: Dusičnan sodný
20.15.60.00

Dusičnan sodný

3102 [50 (10 + 90)]

Poznámky
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CPA 20.15.71: Hnojivá obsahujúce tri živiny: dusík, fosfor a draslík
20.15.71.30

Hnojivá s obsahom dusíka, fosforu a draslíka, s obsahom dusíka
>10 %

3105 20 10

kg

T

20.15.71.80

Hnojivá s obsahom dusíka, fosforu a draslíka, s obsahom dusíka
≤ 10 %

3105 20 90

kg

T

3105 30 00

kg

T

3105 40 00

kg

T

3105 [51 00 + 59 00]

kg

T

3105 [60 (10 + 90)]

kg

T

kg N @

T

CPA 20.15.72: Hydrogénortofosforečnan diamónny (fosforečnan diamónny)
20.15.72.00

Hydrogenortofosforečnan
diamónny
(diamoniumfosfát)
(s výnimkou v tabletkách alebo podobných formách alebo
v balení s hmotnosťou ≤ 10 kg)

CPA 20.15.73: Fosforečnan amónny
20.15.73.00

Dihydrogenortofosforečnan amónny (monoamoniumfosfát)

CPA 20.15.74: Hnojivá obsahujúce dve živiny: dusík a fosfor
20.15.74.00

Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva
hnojivé prvky dusík a fosfor

CPA 20.15.75: Hnojivá obsahujúce dve živiny: fosfor a draslík
20.15.75.00

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé
prvky fosfor a draslík

CPA 20.15.76: Dusičnan draselný
20.15.76.00

Dusičnany draslíka

2834 21 00

CPA 20.15.79: Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce aspoň dve živiny (dusík, fosfát, potaš), i. n.
20.15.79.30

Hnojivá v tabletkách alebo podobných formách alebo v balení
s celkovou hmotnosťou ≤ 10 kg

3105 10 00

kg

T

20.15.79.80

Ostatné hnojivá, i. n.

3105 [90 (10 + 91 + 99)]

kg

T

3101 00 00

kg

T

CPA 20.15.80: Živočíšne alebo rastlinné hnojivá i. n.
20.15.80.00

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá

NACE 20.16: Výroba plastov v primárnej forme
CPA 20.16.10: Polyméry etylénu v primárnych formách
20.16.10.35

Lineárny polyetylén s
v primárnych formách

mernou

hmotnosťou

<

0,94,

3901 10 10

kg

T

20.16.10.39

Ostatný polyetylén s mernou hmotnosťou < 0,94, v primárnych
formách (s výnimkou lineárneho)

3901 10 90

kg

T

20.16.10.50

Polyetylén s mernou hmotnosťou ≥ 0,94, v primárnych
formách

3901 [20 (10 + 90)]

kg

T

20.16.10.70

Etylén-vinylacetátové kopolyméry, v primárnych formách

3901 30 00

kg

T

20.16.10.90

Ostatné polyméry etylénu v primárnych formách (s výnimkou
polyetylénu, etylén-vinylacetátové kopolyméry)

3901 [90 (30 + 90)]

kg

T

Poznámky
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CPA 20.16.20: Polyméry styrénu v primárnych formách
20.16.20.35

Expandovateľný polystyrén, v primárnych formách

3903 11 00

kg

T

20.16.20.39

Polystyrén (s výnimkou expandovateľného), v primárnych
formách

3903 19 00

kg

T

20.16.20.50

Styrén-akrylonitrilové
formách

3903 20 00

kg

T

20.16.20.70

Akrylonitril-butadién-styrénové kopolyméry (ABS),
v primárnych formách

3903 30 00

kg

T

20.16.20.90

Polyméry styrénu, v primárnych formách [s výnimkou polysty
rénov, styrén-akrylonitrilové kopolyméry (SAN), akrylonitrilbutadién-styrénové kopolyméry (ABS)]

3903 [90 (10 + 20 + 90)]

kg

T

kopolyméry

(SAN),

v

primárnych

CPA 20.16.30: Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov v primárnych formách
20.16.30.10

Polyvinylchlorid, nezmiešaný s inými látkami, v primárnych
formách

3904 10 00

kg

T

20.16.30.23

Nemäkčený polyvinylchlorid, zmiešaný, v primárnych formách

3904 21 00

kg

T

20.16.30.25

Mäkčený polyvinylchlorid, zmiešaný, v primárnych formách

3904 22 00

kg

T

20.16.30.40

Kopolyméry vinylchloridu a vinylacetátu; a iné vinylchloridové
kopolyméry; v primárnych formách

3904 [30 00 + 40 00]

kg

T

20.16.30.60

Fluórované polyméry

3904 [61 00 + 69 (10 +
90)]

kg

T

20.16.30.90

Polyméry halogenovaných olefinov, v primárnych formách, i. n.

3904 [50 (10 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 20.16.40: Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylestery
a ostatné polyestery v primárnych formách
20.16.40.13

Polyacetály, v primárnych formách

3907 10 00

kg

T

20.16.40.15

Polyetylénglykoly a ostatné polyéteralkoholy, v primárnych
formách

3907 [20 (11 + 20)]

kg

T

20.16.40.20

Polyétery, v primárnych formách (s výnimkou polyacetálov,
polyéteralkoholy)

3907 [20 (91 + 99)]

kg

T

20.16.40.30

Epoxidové živice, v primárnych formách

3907 30 00

kg

T

20.16.40.40

Polykarbonáty, v primárnych formách

3907 40 00

kg

T

20.16.40.50

Alkydové živice, v primárnych formách

3907 50 00

kg

T

20.16.40.62

Polyetyléntereftaláty z viskozitou ≥ 183

3907 60 20

kg

T

20.16.40.64

Polyetyléntereftaláty, ostatné

3907 60 80

kg

T

20.16.40.70

Nenasýtené kvapalné polyestery; v primárnych formách
(s výnimkou polyacetálov, polyéterov, epoxidových živíc, poly
karbonátov, alkydových živíc, polyetyléntereftalátov)

3907 91 10

kg

T
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20.16.40.80

Nenasýtené polyestery; v primárnych formách (s výnimkou
kvapalných polyesterov, polyacetálov, polyéterov, epoxidových
živíc, polykarbonátov, alkydových živíc, polyetyléntereftalátov)

3907 91 90

kg

T

20.16.40.90

Polyestery, v primárnych formách (s výnimkou polyacetálov,
polyéterov, epoxidových živíc, polykarbonátov, alkydových
živíc, polyetyléntereftalátov, iných nenasýtených polyesterov)

3907 [70 00 + 99 (10 +
90)]

kg

T

CPA 20.16.51: Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách
20.16.51.30

Polypropylén, v primárnych formách

3902 10 00

kg

T

20.16.51.50

Polyméry propylénu alebo iných olefínov, v primárnych
formách (s výnimkou polypropylénu)

3902 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 20 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.52: Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatných vinylpolymérov v primárnych formách
20.16.52.30

Polyméry vinylacetátu, vo vodnej disperzii, v primárnych
formách

3905 [12 00 + 21 00]

kg

T

20.16.52.50

Polyméry vinylacetátu, (s výnimkou vo vodnej disperzii),
v primárnych formách

3905 [19 00 + 29 00]

kg

T

20.16.52.70

Vinylestery a vinylpolyméry v primárnych formách (s výnimkou
vinylacetátu)

3905 [30 00 + 91 00 + 99
(10 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.53: Akrylové polyméry v primárnych formách
20.16.53.50

Polymetylmetakrylát, v primárnych formách

3906 10 00

kg

T

20.16.53.90

Akrylové polyméry, v primárnych formách (s výnimkou poly
metylmetakrylátov)

3906 [90 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 90)]

kg

T

CPA 20.16.54: Polyamidy v primárnych formách
20.16.54.50

Polyamid -6,-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 alebo -6.12, v primárnych
formách

3908 10 00

kg

T

20.16.54.90

Polyamidy, v primárnych formách (s výnimkou polyamidov 6,11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 alebo -6.12)

3908 90 00

kg

T

CPA 20.16.55: Močovinové živice, tiomočovinové živice a melamínové živice v primárnych formách
20.16.55.50

Močovinové živice, thiomočovinové živice, v primárnych
formách

3909 10 00

kg

T

20.16.55.70

Melamínové živice, v primárnych formách

3909 20 00

kg

T

CPA 20.16.56: Ostatné amínové živice, fenolické živice a polyuretány v primárnych formách
20.16.56.30

Amínové živice, v primárnych formách (s výnimkou močovi
nových a thiomočovinových živíc, melamínových živíc)

3909 30 00

kg

T

20.16.56.50

Fenolické živice, primárne formy

3909 40 00

kg

T

20.16.56.70

Polyuretány, v primárnych formách

3909 [50 (10 + 90)]

kg

T

3910 00 00

kg

T

CPA 20.16.57: Silikóny v primárnych formách
20.16.57.00

Silikóny, v primárnych formách
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CPA 20.16.59: Ostatné plasty v primárnych formách, i. n.
20.16.59.20

Ropné živice, kumarónindénové živice, polyterpény, polysul
fidy, polysulfóny atď. i. n., v primárnych formách

3911 [10 00 + 90 (11 + 13
+ 19 + 92 + 99)]

kg

T

20.16.59.40

Celulóza a jej chemické deriváty, i. n., v primárnych formách

3912 [11 00 + 12 00 + 20
(11 + 19 + 90) + 31 00 +
39 (20 + 85) + 90 (10 +
90)]

kg

T

20.16.59.60

Prírodné a modifikované polyméry, v primárnych formách
(vrátane algínových kyselín, tvrdených proteínov, chemických
derivátov z prírodnej gumy)

3913 [10 00 + 90 00]

kg

T

20.16.59.70

Iónomeniče na báze syntetických alebo prírodných polymérov

3914 00 00

kg

T

NACE 20.17: Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
CPA 20.17.10: Syntetický kaučuk v primárnych formách
20.17.10.50

Syntetický latexový kaučuk

4002 [11 00 + 41 00 +
51 00 + 91 00]

kg

T

20.17.10.90

Syntetický kaučuk (s výnimkou latexu)

4002 [19 (10 + 20 + 30 +
90) + 20 00 + 31 00 +
39 00 + 49 00 + 59 00 +
60 00 + 70 00 + 80 00 +
99 (10 + 90)]

kg

T

NACE 20.20: Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
CPA 20.20.11: Insekticídy
20.20.11.30

Insekticídy na báze chlórovaných uhľovodíkov; balené vo
formách alebo baleniach pre maloobchod alebo ako prípravky
alebo výrobky

3808 91 20

kg act.
subst. @

S

20.20.11.40

Insekticídy na báze karbamátov; balené vo formách alebo bale
niach pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 91 30

kg act.
subst. @

S

20.20.11.50

Insekticídy na báze organofosforových produktov; balené vo
formách alebo baleniach pre maloobchod alebo ako prípravky
alebo výrobky

3808 91 40

kg act.
subst. @

S

20.20.11.60

Insekticídy na báze pyretroidov; balené vo formách alebo bale
niach pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 91 10

kg act.
subst. @

S

20.20.11.90

Ostatné insekticídy

3808 91 90

kg act.
subst. @

S

CPA 20.20.12: Herbicídy
20.20.12.20

Herbicídy na báze fenoxyfytohormónových produktov, balené
vo formách alebo baleniach pre maloobchod alebo ako
prípravky alebo výrobky

3808 93 11

kg act.
subst. @

S

20.20.12.30

Herbicídy na báze triazínov, balené vo formách alebo baleniach
pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 93 13

kg act.
subst. @

S

20.20.12.40

Herbicídy na báze amídov, balené vo formách alebo baleniach
pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 93 15

kg act.
subst. @

S

20.20.12.50

Herbicídy na báze karbamátov; balené vo formách alebo bale
niach pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 93 17

kg act.
subst. @

S

Poznámky
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20.20.12.60

Herbicídy na báze dinitroanilínových derivátov; balené vo
formách alebo baleniach pre maloobchod alebo ako prípravky
alebo výrobky

3808 93 21

kg act.
subst. @

S

20.20.12.70

Herbicídy na báze močoviny; uracilu a sulfonylmočoviny,
balené vo formách alebo baleniach pre maloobchod alebo
ako prípravky alebo výrobky

3808 93 23

kg act.
subst. @

S

20.20.12.90

Herbicídy balené pre maloobchod alebo ako prípravky/výrobky
s výnimkou na báze fenoxyfytohormónových produktov, tria
zínov, amídov, karbamátov, dinitroanilínových derivátov,
močoviny, uracilu a sulfonylmočoviny

3808 93 27

kg act.
subst. @

S

CPA 20.20.13: Prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín
20.20.13.50

Prípravky proti klíčeniu, balené vo formách alebo baleniach pre
maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 93 30

kg act.
subst. @

S

20.20.13.70

Regulátory rastu rastlín, balené vo formách alebo baleniach pre
maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 93 90

kg act.
subst. @

S

CPA 20.20.14: Dezinfekčné prostriedky
20.20.14.30

Dezinfekčné prostriedky na báze kvartérnych amónnych solí,
balené vo formách alebo baleniach pre maloobchod alebo
ako prípravky alebo výrobky

3808 94 10

kg act.
subst. @

S

20.20.14.50

Dezinfekčné prostriedky na báze halogénových zlúčenín, balené
vo formách alebo baleniach pre maloobchod alebo ako
prípravky alebo výrobky (s výnimkou výrobkov na báze kvar
térnych amónnych solí na báze halogénnych zlúčenín)

3808 94 20

kg act.
subst. @

S

20.20.14.90

Dezinfekčné prostriedky, balené vo formách alebo baleniach pre
maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 94 90

kg act.
subst. @

S

CPA 20.20.15: Fungicídy
20.20.15.15

Anorganické fungicídy, baktericídy a prípravky na ošetrenie
semien, balené vo formách alebo baleniach pre maloobchod
alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 [92 (10 + 20)]

kg act.
subst. @

S

20.20.15.30

Fungicídy, baktericídy a prípravky na ošetrenie semien na báze
dithiokarbamátov; balené vo formách alebo baleniach pre malo
obchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 92 30

kg act.
subst. @

S

20.20.15.45

Fungicídy, baktericídy a prípravky na ošetrenie semien na báze
dithiokarbamátov, balené vo formách alebo baleniach pre malo
obchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 92 40

kg act.
subst. @

S

20.20.15.60

Fungicídy, baktericídy a prípravky na ošetrenie semien na báze
triazolov alebo diazolov; balené vo formách alebo baleniach pre
maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 92 50

kg act.
subst. @

S

20.20.15.75

Fungicídy, baktericídy a prípravky na ošetrenie semien na báze
diazínov alebo morfolínov, balené vo formách alebo baleniach
pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

3808 92 60

kg act.
subst. @

S

20.20.15.90

Ostatné fungicídy, baktericídy, prípravky na ošetrenie semien:
(napr. Captan, …)

3808 92 90

kg act.
subst. @

S
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Poznámky

CPA 20.20.19: Ostatné pesticídy a ostatné agrochemické produkty
20.20.19.30

Tovar položky 3808, ktorý obsahuje jednu alebo viac
z nasledovných látok: aldrín (ISO); binapakryl (ISO); kamfochlór
(ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); chlórdan (ISO); chlórdimeform
(ISO); chlórbenzilát (ISO); DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1, 1, 1trichlór-2, 2-bis(p-chlórfenyl)etán); dieldrín (ISO, INN); dinoseb
(ISO), jeho soli alebo jeho estery; etyléndibromid (ISO) (1, 2dibrómetán); etyléndichlorid (ISO) (1, 2-dichlóretán); fluórace
tamid (ISO); heptachlór (ISO); hexachlórbenzén (ISO);
1,2,3,4,5,6hexachlórcyklohexán (HCH (ISO)), vrátane lindánu
(ISO, INN); zlúčeniny ortute; metamidofos (ISO); monokrotofos
(ISO); oxirán (etylénoxid); paratión (ISO); paratiónmetyl (ISO)
(metylparatión); pentachlórfenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2, 4,
5-T (kyselinu 2, 4, 5-trichlórfenoxyoctovú) (ISO), jej soli
a estery vo forme alebo v balení na predaj v malom alebo
ako prípravky alebo výrobky

3808 50 00

kg act.
subst. @

S

20.20.19.80

Rodenticídy a iné výrobky na ochranu rastlín, v úprave alebo
balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky
(okrem fungicídov, herbicídov, a dezinfekčných prostriedkov)

3808 [99 (10 + 90)]

kg act.
subst. @

S

NACE 20.30: Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
CPA 20.30.11: Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov vo vodnom prostredí
20.30.11.50

Náterové farby a laky, na báze akrylových alebo vinylových
polymérov rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí
(vrátane smaltovaných a lakovaných)

3209 10 00

kg

S

20.30.11.70

Ostatné náterové farby, laky rozptýlené alebo rozpustené vo
vodnom prostredí

3209 90 00

kg

S

CPA 20.30.12: Farby a nátery na báze polyesterov, akrylových alebo vinylových polymérov v nevodnom prostredí; roztoky
20.30.12.25

Náterové farby a laky, na báze polyesterov rozptýlených/
rozpustených v nevodnom prostredí, s obsahom rozpúšťadla
≥ 50 % celkovej hmotnosti rozpúšťadla vrátane smaltovaných
a lakovaných

3208 10 10

kg

S

20.30.12.29

Náterové farby a laky, na báze polyesterov rozptýlených/
rozpustených v nevodnom prostredí, vrátane smaltovaných
a lakovaných s výnimkou s obsahom rozpúšťadla ≥ 50 %
celkovej hmotnosti rozpúšťadla

3208 10 90

kg

S

20.30.12.30

Náterové farby a laky, na báze akrylových alebo vinylových
polymérov rozptýlených/rozpustených v nevodnom prostredí,
s obsahom rozpúšťadla ≥ 50 % celkovej hmotnosti rozpúšťadla
vrátane smaltovaných a lakovaných

3208 20 10

kg

S

20.30.12.50

Ostatné náterové farby a laky na báze akrylových alebo viny
lových polymérov

3208 20 90

kg

S

20.30.12.70

Náterové farby a laky: roztoky, i. n.

3208 [90 (11 + 13 + 19)]

kg

S

20.30.12.90

Ostatné náterové farby a laky na báze syntetických polymérov,
i. n.

3208 [90 (91 + 99)]

kg

S

CPA 20.30.21: Pripravené pigmenty, kalidlá a farby, sklotvorné smalty a glazúry, engoby, tekuté listry a podobné prípravky; sklenené frity
20.30.21.30

Spracované pigmenty, kalidlá, farby a podobné prípravky pre
keramický priemysel, smaltované alebo sklenené

3207 10 00

kg

S
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20.30.21.50

Sklotvorné smalty a glazúry, engoby a podobné prípravky pre
keramický priemysel, smaltované alebo sklenené

3207 [20 (10 + 90)]

kg

S

20.30.21.70

Tekuté listre a podobné prípravky, sklenené frity a ostatné sklo
v tvare prášku, granulí alebo vločiek

3207 [30 00 + 40 (40 +
85)]

kg

S

CPA 20.30.22: Ostatné náterové farby a laky; pripravené sikatívy
20.30.22.13

Olejové náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov)

3210 00 10

kg

S

20.30.22.15

Spracované vodné pigmenty pre konečnú úpravu kože, farby
a laky (vrátane smaltovaných, lakovaných a temperovaných)
(s výnimkou olejových)

3210 00 90

kg

S

20.30.22.20

Hotové sikatívy

3211 00 00

kg

S

20.30.22.30

Lisované fólie

3212 10 00

kg

S

20.30.22.40

Pigmenty, vrátane kovových práškov a vločiek, rozptýlené
v nevodnom prostredí v tekutej alebo pastovej forme, použité
pri výrobe farieb, farbív a iných farbiacich materiálov, i.n. bale
ných pre maloobchod

3212 90 00

kg

S

20.30.22.53

Sklársky tmel, tmel na štiepenie, smolný tmel, tužidlové zmesi
a iné tmely

3214 10 10

kg

S

20.30.22.55

Maliarske tmely a plnidlá

3214 10 90

kg

S

20.30.22.60

Sklenársky tmel, štepársky tmel, živicové cementy, tesniaci tmel
a nežiaruvzdorné prípravky na povrchovú úpravu; vnútorné
steny, podlahy, stropy alebo podobne

3214 90 00

kg

S

20.30.22.73

Zmesné organické rozpúšťadlá a riedidlá používané
v konjunkcii s nátermi a nánosmi, na báze butylacetátu

3814 00 10

kg

S

20.30.22.79

Zmesné organické rozpúšťadlá a riedidlá používané
v konjunkcii s nátermi a nánosmi (s výnimkou tých, ktoré sú
na báze butylacetátu)

3814 00 90

kg

S

CPA 20.30.23: Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátové farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobne
20.30.23.50

Umelecké, študentské alebo paletové, farby a modifikované
farebné odtiene v súpravách z tabliet, túb, nádob, fliaš, alebo
mís

3213 10 00

kg

S

20.30.23.70

Umelecké, študentské alebo paletové, farby a modifikované
farebné odtiene v tabletách, tubách, nádobách, fľašiach, alebo
miskách (s výnimkou tých, ktoré sú v súpravách)

3213 90 00

kg

S

CPA 20.30.24: Tlačiarenská farba
20.30.24.50

Čierne tlačiarenské farby

3215 11 00

kg

S

20.30.24.70

Tlačiarenské farby (s výnimkou čiernych)

3215 19 00

kg

S

NACE 20.41: Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov
CPA 20.41.10: Glycerín
20.41.10.00

Glycerín (glycerol), surový, glycerínová voda a glycerínový lúh

1520 00 00

kg

T

CPA 20.41.20: Organické povrchovo aktívne prostriedky okrem mydla
20.41.20.20

Aniónové povrchovo aktívne prípravky (s výnimkou mydla)

3402 [11 (10 + 90)]

kg

T

20.41.20.30

Katiónové povrchovo aktívne prípravky (s výnimkou mydla)

3402 12 00

kg

T

Poznámky

L 262/100

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

20.41.20.50

Neionické povrchovo aktívne prípravky (s výnimkou mydla)

3402 13 00

kg

T

20.41.20.90

Organické povrchovo aktívne prípravky (s výnimkou mydla,
anionových, katiónových, neionických prípravkov)

3402 19 00

kg

T

Poznámky

CPA 20.41.31: Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie,
impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo saponátom
20.41.31.20

Mydlo a organické povrchovo aktívne prípravky v tvare tabu
liek, atď., i. n.

3401 19 00

kg

S

20.41.31.50

Mydlo v iných formách, vločkách, šupinách alebo prášku

3401 20 10

kg

S

20.41.31.80

Mydlo vo formách s výnimkou tabuliek, kusov alebo formova
ných profilov, papier, vata, plsť a netkaniny impregnované
alebo natierané s mydlom/pracím prostriedkom, vločkami,
granulami alebo práškom

3401 20 90

kg

S

CPA 20.41.32: Saponáty a pracie prostriedky
20.41.32.40

Povrchovo aktívne prípravky, obsahujúce alebo neobsahujúce
mydlo, balené pre maloobchod (s výnimkou tých, ktoré sú
používané ako mydlo)

3402 20 20

kg

S

20.41.32.50

Pracie a čistiace prípravky, s mydlom alebo bez neho, balené na
maloobchodný predaj vrátane pomocných pracích prostriedkov
s výnimkou tých, ktoré sú na použitie ako mydlo, povrchovo
aktívnych prípravkov

3402 20 90

kg

S

20.41.32.60

Povrchovo aktívne prípravky, obsahujúce alebo neobsahujúce
mydlo; nebalené na maloobchodný predaj (s výnimkou tých,
ktoré sú na použitie ako mydlo)

3402 90 10

kg

S

20.41.32.70

Pracie a čistiace prípravky, s mydlom alebo bez neho, nebalené
na maloobchodný predaj vrátane pomocných pracích
prípravkov s výnimkou tých na použitie ako mydlo, povrchovo
aktívnych prípravkov

3402 90 90

kg

S

3307 [41 00 + 49 00]

—

S

CPA 20.41.41: Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností
20.41.41.00

Prípravky na parfémovanie a dezodoranciu miestností (vrátane
voňavých prípravkov používaných počas náboženských
obradov)

CPA 20.41.42: Umelé vosky a pripravované vosky
20.41.42.70

Umelé a pripravené vosky z polyetylénglykolu

3404 20 00

kg

S

20.41.42.80

Umelé a pripravené vosky (vrátane pečatného vosku) (okrem
polyetylénglykolu)

3404 90 00

kg

S

CPA 20.41.43: Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov
20.41.43.30

Leštidlá, krémy a podobné prípravky na obuv alebo kožu
(s výnimkou umelých a pripravených voskov)

3405 10 00

kg

S

20.41.43.50

Leštidlá, krémy a podobné prípravky na údržbu dreveného
nábytku; podláh alebo iných výrobkov z dreva (s výnimkou
umelých a pripravených voskov)

3405 20 00

kg

S

20.41.43.70

Leštidlá, krémy a podobné prípravky na karosérie (s výnimkou
umelých a pripravených voskov, leštidiel na kov)

3405 30 00

kg

S

20.41.43.83

Leštidlá na kovy

3405 90 10

kg

S

20.41.43.89

Ostatné leštidlá, krémy a podobné prípravky, i. n.

3405 90 90

kg

S

3405 40 00

kg

S

CPA 20.41.44: Čistiace pasty a prášky a ostatné čistiace prípravky
20.41.44.00

Čistiace pasty a prášky a iné čistiace prípravky
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P

Poznámky

NACE 20.42: Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
CPA 20.42.11: Voňavky a toaletné vody
20.42.11.50

Parfémy

3303 00 10

l @

S

20.42.11.70

Toaletné vody

3303 00 90

l @

S

CPA 20.42.12: Líčidlá na pery a prípravky na líčenie očí
20.42.12.50

Prípravky na líčenie pier

3304 10 00

—

S

20.42.12.70

Prípravky na líčenie očí

3304 20 00

—

S

3304 30 00

—

S

3304 91 00

—

S

CPA 20.42.13: Prípravky na manikúru a pedikúru
20.42.13.00

Prípravky pre manikúru alebo pedikúru

CPA 20.42.14: Púdre na kozmetické alebo toaletné účely
20.42.14.00

Púdre, lisované alebo nelisované, na kozmetické účely (vrátane
mastencového prášku)

CPA 20.42.15: Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (vrátane opaľovacích prípravkov) i. n.
20.42.15.00

Kozmetické, mejkap a pokožku chrániace prípravky vrátane
opaľovacích s výnimkou liekov, líčidiel na pery a oči,
prípravkov pre manikúru a pedikúru, púdrov na kozmetické
účely a mastencového prášku

3304 99 00

—

S

CPA 20.42.16: Šampóny, laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu alebo na vyrovnávanie vlasov
20.42.16.30

Šampóny

3305 10 00

—

S

20.42.16.50

Prípravky na trvalú onduláciu alebo na narovnávanie vlasov

3305 20 00

—

S

20.42.16.70

Laky na vlasy

3305 30 00

—

S

3305 90 00

—

S

CPA 20.42.17: Vodičky a iné prípravky na vlasy i. n.
20.42.17.00

Prípravky na vlasy, s výnimkou šampónov, lakov, prípravkov na
trvalú onduláciu

CPA 20.42.18: Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu (vrátane fixačných pást a práškov na umelý chrup), zubné nite
20.42.18.50

Prípravky na čistenie zubov (vrátane zubných pást, čističov
zubov)

3306 10 00

—

S

20.42.18.90

Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu (vrátane fixačných
pást, práškov a tabliet, ústnych vôd a ústnych parfémov,
dentálnej nite) (s výnimkou prípravkov na čistenie zubov)

3306 [20 00 + 90 00]

—

S

CPA 20.42.19: Prípravky na holenie; osobné dezodoranty a antiperspiranty; prípravky do kúpeľa; ostatná parfuméria, kozmetické alebo
toaletné prípravky i. n.
20.42.19.15

Mydlo a organické povrchovo aktívne prípravky v tvare tabu
liek, atď., na toaletné použitie

3401 11 00

kg

S

20.42.19.30

Organické povrchovo aktívne produkty a prípravky na
umývanie pokožky; obsahujúce alebo neobsahujúce mydlo,
balené pre maloobchod

3401 30 00

kg

S

20.42.19.45

Holiace prípravky používané pred holením, na holenie a po
holení (s výnimkou holiaceho mydla v kusoch)

3307 10 00

—

S

SK
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P

20.42.19.60

Osobné dezodoranty a prípravky proti poteniu

3307 20 00

—

S

20.42.19.75

Parfémované kúpeľové soli a iné kúpeľové prípravky

3307 30 00

—

S

20.42.19.90

Ostatné prípravky osobnej hygieny (parfémové, kúpeľové, depi
lačné …)

3307 90 00

—

S

Poznámky

NACE 20.51: Výroba výbušnín
CPA 20.51.11: Práškové výmetné výbušniny a pripravené výbušniny
20.51.11.30

Strelný prach

3601 00 00

kg

S

M

20.51.11.50

Pripravené výbušniny (s výnimkou strelného prachu)

3602 00 00

kg

S

M

CPA 20.51.12: Zápalnice; bleskovice; kapsle; zapaľovače; elektrické rozbušky
20.51.12.50

Zápalnice, bleskovice

3603 00 10

km @

S

M

20.51.12.70

Nárazové alebo detonačné rozbušky, ignitory, kapsle, zapaľo
vače a elektrické rozbušky

3603 00 90

p/st @

S

M

3604 10 00

kg

S

CPA 20.51.13: Ohňostroje
20.51.13.00

Ohňostroje

CPA 20.51.14: Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky okrem ohňostrojov
20.51.14.00

Signálne rakety, dažďové rakety, na signalizáciu a ostatné pyro
technické výrobky (s výnimkou ohňostrojov)

3604 90 00

kg

S

3605 00 00

kg

S

CPA 20.51.20: Zápalky
20.51.20.00

Zápalky (s výnimkou Bengálskych zápaliek a iných pyrotech
nických výrobkov)

NACE 20.52: Výroba lepidiel
CPA 20.52.10: Gleje
20.52.10.20

Kazeínové gleje

3501 90 10

kg

S

20.52.10.40

Kostné gleje; iné gleje živočíšneho pôvodu (s výnimkou kazeí
nových glejov)

3503 00 80

kg

S

20.52.10.60

Gleje obsahujúce škroby, dextríny alebo iné modifikované
škroby

3505 [20 (10 + 30 + 50 +
90)]

kg

S

20.52.10.80

Pripravené gleje a iné pripravené lepidlá, i. n.

3506 [10 00 + 91 00 +
99 00]

kg

S

NACE 20.53: Výroba éterických olejov
CPA 20.53.10: Éterické oleje
20.53.10.20

Éterické oleje, silice

3301 [12 (10 + 90) + 13
(10 + 90) + 19 (20 + 80) +
24 (10 + 90) + 25 (10 + 90)
+ 29 (11 + 31 + 41 + 71 +
79 + 91)]

kg

S

20.53.10.30

Rezinoidy

3301 30 00

kg

S

M

5.10.2010
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P

3301 [90 (10 + 21 + 30 +
90)]

kg

S

Zmesi vonných látok, používaných v potravinárskom priemysle
alebo pri výrobe nápojov

3302 [10 (10 + 21 + 29 +
40 + 90)]

kg

S

Zmesi
vonných
látok
(s
výnimkou
používaných
v potravinárskom priemysle alebo pri výrobe nápojov)

3302 [90 (10 + 90)]

kg

S

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

20.53.10.50

Koncentráty éterických olejov, silíc v tukoch … vodné destiláty,
atď.

20.53.10.75
20.53.10.79

Poznámky

NACE 20.59: Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
CPA 20.59.11: Fotografické dosky a filmy a filmy na okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované; fotografický papier
20.59.11.30

Fotografické platne a ploché filmy, citlivé, neexponované,
z rôznych materiálov, ploché okamžité kopírovacie filmy, citlivé
a neexponované (s výnimkou papiera, lepenky alebo textilu)

3701 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 91 00 + 99 00]

m2 @

S

20.59.11.50

Fotografické filmy v kotúčoch, citlivé, neexponované z rôznych
materiálov, okamžité kopírovacie filmy v kotúčoch, citlivé
a neexponované (s výnimkou papiera, lepenky alebo textilu)

3702 [10 00 + 31 (20 + 91
+ 98) + 32 (10 + 20 + 85) +
39 00 + 41 00 + 42 00 +
43 00 + 44 00 + 51 00 +
52 00 + 53 00 + 54 00 +
55 00 + 56 00 + 91 (20 +
80) + 93 (10 + 90) + 94 (10
+ 90) + 00)]

m2 @

S

20.59.11.70

Fotografický papier, lepenka a textílie; citlivé a neexponované

3703 [10 00 + 20 00 +
90 00]

m2 @

S

kg

S

CPA 20.59.12: Citlivé emulzie na fotografické účely; chemické prípravky na fotografické účely i. n.
20.59.12.00

Chemické prípravky na fotografické účely, nezmiešané výrobky
na fotografické použitie v nameraných dávkach alebo balené
pre maloobchod v podobe pripravenej na použitie (s výnimkou
lakov, glejov/lepidiel)

3707 [10 00 + 90 (20 +
90)]

CPA 20.59.20: Chemicky modifikované živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nejedlé zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov
20.59.20.00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje chemicky upravené

1518 [00 (10 + 31 + 39 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

3215 90 00

kg

S

CPA 20.59.30: Atramenty na písanie alebo kreslenie a ostatné atramenty
20.59.30.00

Atramenty (s výnimkou tlačiarenských)

CPA 20.59.41: Mazacie prípravky
20.59.41.55

Mazacie prípravky obsahujúce, ako základnú zložku; < 70 %
hmotnosti z ropných olejov alebo z olejov získané
z bitúmenových minerálov pre textílie, kožu, surovú kožu
a kožušinu

3403 11 00

kg

S

20.59.41.57

Mazacie prípravky obsahujúce < 70 % hmotnosti z olejov získa
ných z ropy alebo bitúmenových minerálov s výnimkou
prípravkov na prácu s textíliami, kožou, surovou kožou
a kožušinami

3403 [19 (10 + 90)]

kg

S

20.59.41.75

Mazacie prípravky pre textílie; kožu; surovú kožu a kožušiny
s výnimkou prípravkov obsahujúcich < 70 % hmotnosti
z ropných olejov alebo z olejov získané z bitúmenových mine
rálov

3403 91 00

kg

S

20.59.41.79

Mazacie prípravky s výnimkou obsahujúce < 70 % hmotnosti
z olejov získaných z ropy/bitúmenových minerálov, prípravkov
na prácu s textíliami, kožou, surovou kožou a kožušinami

3403 99 00

kg

S
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CPA 20.59.42: Antidetonačné prípravky; prísady do minerálnych olejov a podobné výrobky
20.59.42.50

Antidetonačné prípravky

3811 [11 (10 + 90) + 00)]

kg

S

20.59.42.70

Prísady do mazacích olejov

3811 [21 00 + 29 00]

kg

S

20.59.42.90

Prísady do minerálnych olejov alebo pre iné kvapaliny použí
vané na rovnaké účely ako minerálne oleje (vrátane benzínu)
(s výnimkou antidetonačných prípravkov, prísady do mazacích
olejov)

3811 90 00

kg

S

CPA 20.59.43: Kvapaliny do hydraulických bŕzd; prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie
20.59.43.30

Hydraulické brzdové kvapaliny a iné spracované kvapaliny pre
hydraulický pohon; neobsahujúce alebo obsahujúce < 70 %
hmotnosti ropných olejov alebo olejov získaných
z bitúmenových minerálov

3819 00 00

kg

S

20.59.43.50

Prípravky proti zamŕzaniu a iné tekutiny na odmrazovanie

3820 00 00

kg

S

kg

S

CPA 20.59.51: Peptóny, ostatné proteínové substancie a deriváty i. n.; kožný prášok
20.59.51.00

Peptóny a ich deriváty; iné proteínové látky a ich deriváty; krycí
prášok vrátane glutelínov a prolamínov, globulínov, glycinínov,
keratínov, nukleoproteídov, proteínových izolátorov

3504 [00 (10 + 90)]

CPA 20.59.52: Modelovacie pasty; dentálny vosk a ostatné prípravky používané v zubnom lekárstve na báze sadry; prípravky a náplne do
hasiacich prístrojov; pripravené živné pôdy na rast mikroorganizmov; zmesové diagnostické alebo laboratórne reagencie
i. n.
20.59.52.10

Zložené diagnostické alebo laboratórne reagencie, vrátane
impregnovaného papiera alebo obaleného s diagnostickými
alebo laboratórnymi reagenciami

3822 00 00

kg

S

20.59.52.30

Modelovacie pasty; zubné vosky a zubné odtlačkové zmesi; iné
prípravky používané v zubnom lekárstve so základom zo sadry
(vrátane modelových pást na detskú zábavu)

3407 00 00

kg

S

20.59.52.50

Prípravky a plnivá pre hasiace prístroje, naplnené hasiace
granáty

3813 00 00

kg

S

20.59.52.70

Pripravené živné pôdy na vývoj mikroorganizmov

3821 00 00

kg

S

3818 [00 (10 + 90)]

kg

S

3802 10 00

kg

S

CPA 20.59.53: Chemické prvky v tvare diskov a chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike
20.59.53.00

Chemické prvky dopované na použitie v elektronike, v tvare
diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúče
niny dopované na použitie v elektronike

CPA 20.59.54: Aktívne uhlie
20.59.54.00

Aktívne uhlie

CPA 20.59.55: Prípravky na úpravu povrchu, prípravky na urýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a podobné výrobky
20.59.55.50

Prípravky na úpravu povrchu atď. na škrobovom podklade

3809 [10 (10 + 30 + 50 +
90)]

kg

S

20.59.55.70

Apretačné prostriedky, atď. používané v textilnom priemysle

3809 91 00

kg

S

20.59.55.80

Apretačné činidlá atď., používané v papierenskom priemysle

3809 92 00

kg

S

20.59.55.90

Apretačné činidlá, nosiče farieb a iné prípravky, i. n.

3809 93 00

kg

S

5.10.2010
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Poznámky

CPA 20.59.56: Prípravky na morenie; tavivá; pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty; kataly
tické prípravky i. n.; zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov i. n.
20.59.56.20

Prípravky na morenie alebo odhrdzovanie kovových povrchov

3810 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

20.59.56.30

Hotové urýchľovače vulkanizácie

3812 10 00

kg

S

20.59.56.40

Zmesné plastifikátory pre kaučuk alebo plasty

3812 [20 (10 + 90)]

kg

S

20.59.56.50

Antioxidačné prípravky a stabilizátory pre kaučuk alebo plasty

3812 [30 (21 + 29 + 80)]

kg

S

20.59.56.60

Iniciátory reakcie, urýchľovače a katalytické prípravky

3815 [11 00 + 12 00 + 19
(10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

20.59.56.70

Zmesi alkylbenzénov, zmesi alkylnaftalénov, iné než z HS
27.07 alebo 29.02

3817 [00 (50 + 80)]

kg

S

CPA 20.59.57: Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky
20.59.57.20

Spojovacie prvky pre zlievacie formy alebo jadrá

3824 10 00

kg

S

20.59.57.30

Kyseliny nafténové, ich vo vode rozpustné soli a ich estery

3824 90 30

kg

S

20.59.57.40

Neaglomerované karbidy kovov, zmiešané navzájom alebo
s kovovými spojivami

3824 30 00

kg

S

20.59.57.50

Hotové prísady do cementov, mált alebo betónov

3824 40 00

kg

S

20.59.57.70

Sorbitol (s výnimkou z HS 2905.44)

3824 [60 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

CPA 20.59.59: Rôzne ostatné chemické výrobky i. n.
20.59.59.10

Iónomeniče; getry pre vákuové trubice; ropné sulfonáty (okrem
ropných sulfonátov alkalických kovov, amónia alebo etanola
mínov); tiofénické sulfónované kyseliny z olejov získaných
z bitúmenových nerastov a ich solí

3824 [90 (10 + 15 + 20)]

—

S

20.59.59.20

Pyrolignity; surový tartaran vápenatý; surový citran vápenatý;
Antikorózne prípravky, obsahujúce amíny ako aktívnu zložku

3824 [90 (25 + 35)]

—

S

20.59.59.30

Anorganické zmesné rozpúšťadlá a riedidlá pre laky a podobné
výrobky

3824 90 40

kg

S

20.59.59.40

Zmesi zabraňujúce tvorbe kotolného kameňa a podobné zlúče
niny

3824 90 45

kg

S

20.59.59.53

Prípravky na elektrolytické pokovovanie

3824 90 50

kg

S

20.59.59.57

Zmesi mono-, di- a tri-mastných kyselín esterov z glycerolov
(emulgátory pre tuky)

3824 90 55

kg

S

20.59.59.63

Produkty a prípravky na použitie vo farmakológii a chirurgii

3824 [90 (61 + 62 + 64)]

kg

S

20.59.59.65

Pomocné produkty pre zlievárne (s výnimkou spracovaných
spojív pre zlievacie formy alebo jadrá)

3824 90 65

kg

S

20.59.59.67

Ohňuvzdorné, vodovzdorné, a podobné produkty používané
v stavebníctve

3824 90 70

kg

S

20.59.59.71

Zmesi obsahujúce halogénové deriváty metánu, etánu alebo
propánu

3824 [71 00 + 72 00 +
73 00 + 74 00 + 75 00 +
76 00 + 77 00 + 78 00 +
79 00]

kg

S
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20.59.59.75

Zmesi a prípravky obsahujúce oxirán (etylénoxid), polybrómo
vané bifenyly (PBB), polychlórované bifenyly (PCB), polychlóro
vané terfenyly (PCT) alebo tris(2,3dibrómpropyl) fosfát

3824 [81 00 + 82 00 +
83 00]

kg

S

20.59.59.90

Biopalivá (substitút nafty), iné chemické výrobky inde nezara
dené

3824 [90 (75 + 80 + 85 +
87 + 91 + 97)]

kg

S

CPA 20.59.60: Želatíny a deriváty želatín vrátane mliečnych albumínov
20.59.60.20

Kazeináty a iné deriváty kazeínu (s výnimkou kazeínových
glejov)

3501 90 90

kg

S

20.59.60.50

Albumíny (s výnimkou vaječného albumínu), albumináty a iné
deriváty albumínu

3502 [20 (10 + 91 + 99) +
90 (20 + 70 + 90)]

kg

S

20.59.60.80

Želatína a deriváty želatíny, isinglass (s výnimkou kazeínových
glejov a kostných glejov)

3503 00 10

kg

S

NACE 20.60: Výroba umelých vlákien
CPA 20.60.11: Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané
20.60.11.10

Vlákna z aromatických polyamidov, nemykané, nečesané alebo
inak nespracované na spriadanie

5503 11 00

kg

T

20.60.11.20

Iný kábel z polyamidov a vlákna, nemykané, nečesané alebo
inak nespracované na spriadanie

5501 10 00 + 5503 19 00

kg

T

20.60.11.30

Kábel z polyesterov a vlákna, nemykané, nečesané alebo inak
nespracované na spriadanie

5501 20 00 + 5503 20 00

kg

T

20.60.11.40

Kábel z akrylu a vlákna, nemykané, nečesané alebo inak nespra
cované na spriadanie

5501 30 00 + 5503 30 00

kg

T

20.60.11.50

Polypropylénový syntetický kúdel a striž; nemykaných, nečesa
ných alebo inak spracovaných na pradenie

5501 40 00 + 5503 40 00

kg

T

20.60.11.90

Ostatný syntetický kúdel a striž nemykaných, nečesaných alebo
inak spracovaných na pradenie

5501 90 00 + 5503 90 00

kg

T

CPA 20.60.12: Vysokopevné priadze z polyamidov a polyesterov
20.60.12.20

Vysokopevnostná priadza z aromatických polyamidov (iná ako
šijacia niť a priadza na predaj v malom)

5402 11 00

kg

S

20.60.12.40

Vysokopevnostná priadza z nylonu alebo ostatných polyamidov
(iná ako šijacia niť, priadza na predaj v malom
a vysokopevnostná priadza z aromatických polyamidov)

5402 19 00

kg

S

20.60.12.60

Vysokopevnostná priadza z polyesterov (iná ako šijacia niť na
predaj v malom)

5402 20 00

kg

S

CPA 20.60.13: Priadza z ostatných syntetických vláken, jednoduchá
20.60.13.10

Textilná priadza z polyamidov, neupravená na predaj v malom
(iná ako šijacia niť)

5402 [31 00 + 45 00 +
51 00]

kg

S

20.60.13.20

Kobercová priadza kobercov z polyamidov, neupravená na
predaj v malom (iná ako šijacia niť)

5402 32 00

kg

S

20.60.13.30

Textilná priadza z polyesterov, neupravená na predaj v malom
(iná ako šijacia niť)

5402 [33 00 + 46 00 +
47 00 + 52 00]

kg

S
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20.60.13.40

Priadza z polypropylénu, neupravená na predaj v malom (iná
ako šijacia niť)

5402 [34 00 + 48 00 +
59 10]

kg

S

20.60.13.50

Elastomérna priadza, neupravená na predaj v malom

5402 44 00

kg

S

20.60.13.90

Ostatná priadza zo syntetických vlákien, neupravená na predaj
v malom (iná ako šijacia niť)

5402 [39 00 + 49 00 +
59 90]

kg

S

CPA 20.60.14: Syntetický monofil; pásiky a podobné tvary zo syntetických textilných materiálov
20.60.14.20

Propylénový monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov
alebo väčšou, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1
mm (okrem elastomérov)

5404 12 00

kg

S

20.60.14.40

Syntetický monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo
väčšou, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1 mm
(okrem monofilu z propylénu) pásiky a podobné tvary (napr.
umelá slama) zo syntetických textilných materiálov so zdan
livou šírkou nepresahujúcou 5 mm

5404 [11 00 + 19 00 + 90
(10 + 90)]

kg

S

CPA 20.60.21: Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané
20.60.21.20

Kábel z umelého vlákna a strižné vlákna (nemykané, nečesané
alebo inak nespracované na spriadanie) z viskózového vlákna

5502 00 10 + 5504 10 00

kg

S

20.60.21.40

Kábel z umelého vlákna, z acetátu

5502 00 40

kg

S

20.60.21.90

Iný kábel z umelých vlákien a strižné vlákna (nemykané, neče
sané alebo inak nespracované na spriadanie)

5502 00 80 + 5504 90 00

kg

S

5403 10 00

kg

S

CPA 20.60.22: Vysokopevné priadze z viskózového vlákna
20.60.22.00

Vysokopevnostná priadza z viskózového hodvábu, nebalená pre
maloobchod (s výnimkou šijacej nite)

CPA 20.60.23: Priadza z ostatných umelých vláken, jednoduchá
20.60.23.20

Priadza z viskózového vlákna, vrátane monofilu s dĺžkovou
hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, neupravená na predaj
v malom (iná ako šijacia niť a vysokopevnostná priadza)

5403 [31 00 + 32 00]

kg

S

20.60.23.40

Priadza z acetátu celulózy, vrátane monofilu s dĺžkovou hmot
nosťou menšou ako 67 decitexov, neupravená na predaj
v malom (iná ako šijacia niť a vysokopevnostná priadza)

5403 33 00

kg

S

20.60.23.90

Ostatná priadza z umelých vlákien, vrátane umelého monofilu
s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 67 decitexov, neupravená
na predaj v malom (iná ako šijacia niť)

5403 39 00

kg

S

kg

S

CPA 20.60.24: Umelý monofil; pásky a podobné tvary z umelých textilných materiálov
20.60.24.00

Umelý monofil dĺžkovej hmotnosti ≥ 67 dtex, priečna vzdiale
nosť ≤ 1mm; pásy a podobné z umelých textilných materiálov
so zdanlivou šírkou ≤ 5 mm

5405 00 00

NACE 21.10: Výroba základných farmaceutických výrobkov
CPA 21.10.10: Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery
21.10.10.30

Kyselina salicylová a jej soli

2918 21 00

kg

T

21.10.10.50

Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery

2918 22 00

kg

T

21.10.10.70

Estery kyseliny salicylovej a ich soli (s výnimkou kyseliny oacetylsalicylovej)

2918 23 00

kg

T

Poznámky
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CPA 21.10.20: Lyzín, kyselina glutamová a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli
21.10.20.10

Lyzín a jeho estery, ich soli

2922 41 00

kg

T

21.10.20.20

Kyselina glutamová a jej soli

2922 42 00

kg

T

21.10.20.40

Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoami
nolipidy, tiež chemicky definované

2923 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

T

21.10.20.60

Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deri
váty, ich soli

2924 [11 00 + 12 00 +
19 00]

kg

T

21.10.20.70

Cyklické amidy, ich deriváty a soli (vrátane cyklických karba
mátov) (s výnimkou močovín, ich derivátov a solí)

2924 [23 00 + 24 00 + 29
(10 + 98)]

kg

T

CPA 21.10.31: Laktóny i. n, heterocyklické zlúčeniny iba s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), obsahujúce nekondenzovaný pyrazolový
kruh, pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, nekondenzovaný triazínový kruh alebo fenotiazínový kruhový systém, ďalej
nekondenzovaný; hydantoín a jeho deriváty
21.10.31.10

Laktóny, s výnimkou kumarínu, metyl-, etyl-kumarínu

2932 [29 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 85)]

kg

T

21.10.31.30

Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyrazolový
kruh (tiež hydrogenovaný)

2933 [11 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

kg

T

21.10.31.40

Hydantoín a jeho deriváty

2933 21 00

kg

T

21.10.31.55

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli

2933 [52 00 + 53 (10 + 90)
+ 00)]

kg

T

21.10.31.59

Ostatné zlúčeniny s pyrimidinovým (hydrogenovaný alebo
nehydrogenovaný) alebo piperazinovým kruhom v štruktúre
[s výnimkou malonylmočoviny (kyseliny barbiturovej) a jej deri
vátov]

2933 [55 00 + 59 (10 + 20
+ 95)]

kg

T

21.10.31.70

Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre (hydrogenovaný alebo nehy
drogenovaný) triazinový kruh (s výnimkou melamínu)

2933 [69 (10 + 40 + 80)]

kg

T

21.10.31.80

Zlúčeniny obsahujúce fenotiazínový kruhový systém (hydroge
novaný alebo nehydrogenovaný), ďalej netavený

2934 [30 (10 + 90)]

kg

T

2935 [00 (30 + 90)]

kg

T

2940 00 00

kg

T

2936 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
26 00 + 27 00 + 28 00 +
29 00 + 90 00]

—

S

CPA 21.10.32: Sulfónamidy
21.10.32.00

Sulfónamidy

CPA 21.10.40: Cukry, chemicky čisté, i. n.; cukrové étery a estery a ich soli i. n.
21.10.40.00

Cukry, chemicky čisté (s výnimkou glukózy, atď.), étery a soli
cukrov, atď.

CPA 21.10.51: Provitamíny, vitamíny a ich deriváty
21.10.51.00

Provitamíny a vitamíny, prírodné alebo vyrobené syntézou
(vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty používané
hlavne ako vitamíny, ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle

5.10.2010
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12 00 +
+ 22 00 +
+ 31 00 +
+ 50 00 +

g

S

90 (10 + 30
[11 00 +
+ 30 00 +
+ 43 00 +
+ 59 00 +
+ 63 00 +
+ 99 00]

—

S

2941 [10 00 + 20 (30 + 80)
+ 30 00 + 40 00 + 50 00 +
90 00]

kg

T

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 21.10.52: Hormóny a ich deriváty; ostatné steroidy používané najmä ako hormóny
21.10.52.00

Hormóny, prostaglandíny, tromboxány a leukotriény, prírodné
alebo vyrobené syntézou; ich deriváty a štruktúrne analógy,
vrátane reťazovo modifikovaných polypeptidov, používané
hlavne ako hormóny

2937 [11 00 +
19 00 + 21 00
23 00 + 29 00
39 00 + 40 00
90 00]

CPA 21.10.53: Glykozidy, rastlinné alkaloidy, ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
21.10.53.00

Glykozidy a rastlinné alkaloidy, prírodné alebo vyrobené
syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

2938 [10 00 +
+ 90)] + 2939
19 00 + 20 00
41 00 + 42 00
49 00 + 51 00
61 00 + 62 00
69 00 + 91 00

CPA 21.10.54: Antibiotiká
21.10.54.00

Antibiotiká

CPA 21.10.60: Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz a ostatné ľudské alebo živočíšne látky i. n.
21.10.60.20

Výťažky zo žliaz alebo iných orgánov alebo ich výlučkov (na
organo-terapeutické použitie)

3001 [20 (10 + 90)]

—

S

21.10.60.40

Žľazy a ostatné orgány na terapeutické alebo profylaktické
účely (okrem krvi a výťažkov zo žliaz alebo z ostatných
orgánov)

3001 [90 (20 + 91 + 98)]

—

S

21.10.60.50

Ľudská a živočíšna krv spracované na terapeutické, profylak
tické alebo diagnostické použitie, kultúry mikroorganizmov,
toxíny (s výnimkou kvasníc)

3002 [90 (10 + 30 + 50 +
90)]

—

S

NACE 21.20: Výroba farmaceutických prípravkov
CPA 21.20.11: Liečivá obsahujúce penicilíny alebo iné antibiotiká
21.20.11.30

Lieky obsahujúce penicilíny alebo ich deriváty, s penicilanovou
kyselinovou štruktúrou, alebo streptomycíny alebo ich deriváty,
na terapeutické alebo profylaktické použitie, nebalené pre malo
obchod

3003 10 00

—

S

21.20.11.50

Lieky obsahujúce iné antibiotiká, nebalené pre maloobchod

3003 20 00

—

S

21.20.11.60

Lieky obsahujúce penicilíny, streptomycíny alebo ich deriváty,
v nameraných dávkach alebo balené pre maloobchod

3004 10 00

—

S

21.20.11.80

Lieky obsahujúce iné antibiotiká balené pre maloobchod

3004 20 00

—

S

CPA 21.20.12: Liečivá obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká
21.20.12.30

Lieky obsahujúce inzulín, ale nie antibiotiká, na terapeutické
alebo profylaktické použitie, v nenameraných dávkach alebo
pre maloobchod

3003 31 00

—

S

21.20.12.50

Lieky obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká, na terapeutické
alebo profylaktické použitie, v nenameraných dávkach alebo pre
maloobchod (s výnimkou inzulínu)

3003 39 00

—

S

Poznámky
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21.20.12.60

Lieky obsahujúce inzulín, ale nie antibiotiká, na terapeutické
alebo profylaktické použitie, v nameraných dávkach alebo pre
maloobchod

3004 31 00

—

S

21.20.12.70

Lieky obsahujúce kortikosteroidné hormóny, ich deriváty
a štrukturálne analógy, v nameraných dávkach alebo pre malo
obchod

3004 [32 00 + 39 00]

—

S

CPA 21.20.13: Liečivá obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale nie hormóny ani antibiotiká
21.20.13.10

Lieky obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, nebalené pre
maloobchod

3003 40 00

—

S

21.20.13.20

Ostatné lieky na terapeutické a profylaktické účely, z HS 3003,
nebalené pre maloobchod

3003 90 00

—

S

21.20.13.40

Lieky s obsahom alkaloidov alebo ich derivátov, balené pre
maloobchod

3004 40 00

—

S

21.20.13.60

Lieky obsahujúce vitamíny, provitamíny;,deriváty a zmesi
z nich, na terapeutické a profylaktické účely, v nameraných
dávkach alebo pre maloobchod

3004 50 00

—

S

21.20.13.80

Ostatné lieky z miešaných alebo nemiešaných produktov, malo
obchodne balené, i.n.

3004 90 00

—

S

CPA 21.20.21: Antiséra a očkovacie látky
21.20.21.20

Antiséra a iné krvné zložky

3002 [10 (10 + 91 + 95 +
99)]

—

S

21.20.21.40

Očkovacie látky pre humánnu medicínu

3002 20 00

—

S

21.20.21.60

Očkovacie látky pre veterinárne lekárstvo

3002 30 00

—

S

3006 [60 (10 + 90)]

—

S

CPA 21.20.22: Chemické antikoncepčné prípravky na báze hormónov alebo spermicídov
21.20.22.00

Chemické antikoncepčné prípravky na báze hormónov alebo
spermicídov

CPA 21.20.23: Diagnostické roztoky a ostatné farmaceutické prípravky
21.20.23.20

Reagencie krvných skupín

3006 20 00

—

S

21.20.23.40

Kontrastné prípravky pre röntgenové vyšetrenie, diagnostické
reagencie navrhované na použitie pacientom

3006 30 00

—

S

CPA 21.20.24: Náplasti, katgut a podobné materiály; lekárničky
21.20.24.20

Náplaste alebo iný podobný tovar, impregnované alebo potiah
nuté farmaceutickými látkami, maloobchodne balené

3005 10 00

—

S

21.20.24.30

Sterilný chirurgický katgut

3006 10 10

—

S

21.20.24.40

Vata, gáza, atď., potiahnuté farmaceutickými látkami, balené pre
maloobchod, i. n.

3005 [90 (10 + 31 + 50 +
99)]

—

S

21.20.24.60

Kapsičky a súpravy s prvou pomocou

3006 50 00

—

S

Poznámky

5.10.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/111

Merná
Jednotka

P

Poznámky

NACE 22.11: Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
CPA 22.11.11: Nové pneumatiky z gumy pre automobily a na iné použitie
22.11.11.00

Nové pneumatiky z gumy, typy používané pre motorové
vozidlá (vrátane závodných áut)

4011 10 00

p/st

S

4011 [40 00 + 50 00]

p/st

S

CPA 22.11.12: Nové pneumatiky z gumy pre motocykle a bicykle
22.11.12.00

Nové pneumatiky z gumy, druhy používané na motocykle
alebo bicykle

CPA 22.11.13: Nové pneumatiky z gumy pre autobusy, nákladné automobily a lietadlá
22.11.13.55

Nové pneumatiky z gumy pre autobusy alebo nákladné vozidlá
s koeficientom zaťaženia ≤ 121

4011 20 10

p/st

S

22.11.13.57

Nové pneumatiky z gumy pre autobusy alebo nákladné vozidlá
s koeficientom zaťaženia > 121

4011 20 90

p/st

S

22.11.13.70

Nové pneumatiky, typy pre lietadlá

4011 30 00

p/st

S

p/st

S

CPA 22.11.14: Poľnohospodárske pneumatiky; ostatné nové pneumatiky z gumy
22.11.14.00

Pneumatiky používané na poľnohospodárske vozidlá; ostatné
nové pneumatiky z gumy

4011 [61 00 + 62 00 +
63 00 + 69 00 + 92 00 +
93 00 + 94 00 + 99 00]

CPA 22.11.15: Duše pneumatík, plné alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky z gumy
22.11.15.30

Plné alebo nízkotlakové plášte, vymeniteľné gumené pneumati
kové behúne

4012 [90 (20 + 30)]

p/st @

S

22.11.15.50

Gumené pneumatikové zásterky

4012 90 90

p/st @

S

22.11.15.70

Duše pneumatík, z gumy

4013 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

S

4006 10 00

kg

S

CPA 22.11.16: Gumené profily na protektorovanie pneumatík
22.11.16.00

Pásy surovej protektorovej zmesi na protektorovanie pneumatík

CPA 22.11.20: Protektorované pneumatiky z gumy
22.11.20.30

Protektorované pneumatiky pre motorové vozidlá

4012 11 00

p/st

S

22.11.20.50

Protektorované pneumatiky pre autobusy a nákladné automo
bily

4012 12 00

p/st

S

22.11.20.90

Protektorované pneumatiky (vrátane použitia pre lietadlá,
s výnimkou použitia pre motorové vozidlá, autobusy alebo
nákladné vozidlá)

4012 [13 00 + 19 00]

p/st

S

kg

T

NACE 22.19: Výroba ostatných výrobkov z gumy
CPA 22.19.10: Rekultivovaná guma v primárnych formách alebo v plátoch, listoch alebo pásoch
22.19.10.00

Regenerovaný kaučuk v primárnych formách alebo doskách,
listoch alebo pásoch

4003 00 00
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CPA 22.19.20: Nevulkanizovaná guma a výrobky z nej; vulkanizovaná guma, iná ako tvrdená guma, vo vláknach, povrázkoch, plátoch,
listoch, pásoch, tyčiach a profiloch
22.19.20.13

Kaučuk s prísadou sadzí alebo oxidu kremičitého, nevulkanizo
vaný

4005 10 00

kg

S

22.19.20.19

Ostatné zmiešané kaučuky, nevulkanizované, v primárnych
formách alebo platniach, listoch alebo pásoch

4005 [20 00 + 91 00 +
99 00]

kg

S

22.19.20.30

Formy a výrobky z nevulkanizovaného kaučuku (vrátane tyčí,
rúr, profilov, kotúčov a krúžkov) (s výnimkou surovej protek
torovej zmesi, pásov na protektorovanie pneumatík)

4006 90 00

kg

S

22.19.20.50

Vlákna a kordy z vulkanizovaného kaučuku

4007 00 00

kg

S

22.19.20.70

Dosky, listy a pásy z vulkanizovaného kaučuku

4008 [11 00 + 21 90]

kg

S

22.19.20.83

Vytlačované tyče a profilované tvary z pórovitej (ľahčenej)
vulkanizovanej gumy

4008 19 00

kg

S

22.19.20.85

Dosky, listy a pásy na podlahové krytiny z nepórovitej, vulka
nizovanej gumy

4008 21 10

kg

S

22.19.20.87

Vytlačované tyče a profilované tvary z nepórovitej (neľahčenej)
gumy

4008 29 00

kg

S

CPA 22.19.30: Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy
22.19.30.30

Gumové hadice nevystužené

4009 11 00

kg

S

22.19.30.55

Gumové hadice vystužené kovom

4009 21 00

kg

S

22.19.30.57

Gumové hadice vystužené textilnými materiálmi

4009 31 00

kg

S

22.19.30.59

Gumové hadice, vystužené alebo kombinované s inými mate
riálmi (s výnimkou vystužených kovom alebo textilnými mate
riálmi)

4009 41 00

kg

S

22.19.30.70

Príslušenstvo ku gumovým hadiciam

4009 [12 00 + 22 00 +
32 00 + 42 00]

kg

S

CPA 22.19.40: Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovanej gumy
22.19.40.30

Gumové hnacie pásy s lichobežníkovým prierezom a/alebo
v pásových sústavách (vrátane klinových remeňov)

4010 [31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00]

kg

S

22.19.40.50

Gumové dopravníkové pásy

4010 [11 00 + 12 00 +
19 00]

kg

S

22.19.40.70

Gumové synchrónne pásy

4010 [35 00 + 36 00]

kg

S

22.19.40.90

Gumové hnacie pásy (s výnimkou klinových remeňov
a prevodov, s lichobežníkovým prierezom a/alebo v pásových
sústavách, dopravníkových pásov, synchrónnych pásov)

4010 39 00

kg

S

CPA 22.19.50: Pogumované textílie okrem pneumatikových kordových textílií
22.19.50.50

Lepiaca páska z pogumovanej textílie so šírkou ≤ 20 cm

5906 10 00

kg

S

22.19.50.70

Pogumované textílie (s
výnimkou lepiacich
z pogumovanej textílie so šírkou ≤ 20 cm)

5906 [91 00 + 99 (10 +
90)]

kg

S

pások

5.10.2010
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kg

S

Poznámky

CPA 22.19.60: Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy
22.19.60.00

Odevné výrobky a ich doplnky (vrátane rukavíc prstových,
palčiakov a rukavíc bez prstov) z vulkanizovaného kaučuku
iného ako tvrdená guma, na akýkoľvek účel

4015 [11 00 + 19 00 +
90 00]

CPA 22.19.71: Hygienický alebo farmaceutický tovar (vrátane cumľov) z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy
22.19.71.20

Prezervatívy

4014 10 00

p/st @

S

22.19.71.30

Hygienické alebo farmaceutické výrobky z gumy (s výnimkou
prezervatívov)

4014 90 00

kg

S

kg

S

CPA 22.19.72: Podlahové krytiny a rohože z vulkanizovanej gumy, inej ako ľahčenej gumy
22.19.72.00

Podlahové krytiny a rohože z vulkanizovaného kaučuku, neľah
čeného

4016 91 00

CPA 22.19.73: Ostatné výrobky z vulkanizovanej gumy i. n.; tvrdená guma vo všetkých formách a výrobky z nej; podlahové krytiny
a rohože z vulkanizovanej ľahčenej gumy
22.19.73.10

Ostatné výrobky z vulkanizovaného pórovitého kaučuku na
technické účely

4016 10 00

kg

S

22.19.73.21

Gumy na gumovanie z vulkanizovaného kaučuku

4016 92 00

kg

S

22.19.73.23

Tesnenia z vulkanizovaného kaučuku

4016 93 00

kg

S

22.19.73.30

Nárazníky na pristávanie lodí a člnov, aj nafukovacie,
z vulkanizovaného kaučuku; ostatné nafukovacie výrobky,
z vulkanizovaného kaučuku

4016 [94 00 + 95 00]

kg

S

22.19.73.45

Lepené (guma-kov) gumené výrobky na traktory a motorové
vozidlá

4016 99 52

kg

S

22.19.73.47

Lisované gumené výrobky na traktory a motorové vozidlá

4016 99 57

kg

S

22.19.73.49

Lepené (guma-kov) gumené výrobky, na iné účely ako pre
traktory a motorové vozidlá

4016 99 91

kg

S

22.19.73.50

Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku

6406 20 10

p/st @

S

22.19.73.65

Výrobky z vulkanizovaného nepórovitého kaučuku i. n.

4016 99 97

kg

S

22.19.73.79

Tvrdá guma, odrezky, odpady a prášok z tvrdej gumy,

4017 00 00

kg

S

NACE 22.21: Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
CPA 22.21.10: Monofily > 1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov
22.21.10.50

Monovlákno s prierezom > 1 mm, tyče, latky a profilové tvary,
z polymérov etylénu (vrátane povrchovej úpravy ale nie inak
spracované)

3916 10 00

kg

S

22.21.10.70

Monovlákno s prierezom > 1 mm, tyče, latky a profilové tvary,
z polymérov vinylchloridu (vrátane povrchovej úpravy ale nie
inak spracované)

3916 20 00

kg

S

22.21.10.90

Monovlákno s prierezom > 1 mm, tyče, latky a profilové tvary,
z plastov (s výnimkou z polymérov etylénu, z polymérov vinyl
chloridu)

3916 [90 (10 + 50 + 90)]

kg

S
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CPA 22.21.21: Umelé črevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov; rúry, rúrky a hadice, neohybné, z plastov
22.21.21.30

Umelé črevá z tvrdených bielkovín alebo celulózových mate
riálov

3917 [10 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.53

Potrubia, rúrky a hadice, neohybné, z polymérov etylénu

3917 [21 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.55

Potrubia, rúrky a hadice, neohybné, z polymérov propylénu

3917 [22 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.57

Potrubia, rúrky a hadice, neohybné, z polymérov vinylchloridu

3917 [23 (10 + 90)]

kg

S

22.21.21.70

Potrubia, rúrky a hadice, neohybné, z iných plastov
(s výnimkou z polymérov etylénu, z polymérov propylénu,
z polymérov vinylchloridu)

3917 29 00

kg

S

CPA 22.21.29: Ostatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov
22.21.29.20

Ohybné potrubia, rúrky a hadice, s poruchovým tlakom ≥ 27,6
MPa

3917 31 00

kg

S

22.21.29.35

Plastové potrubia, rúrky a hadice s výnimkou neohybných,
ohybných potrubí, rúrok a hadíc s min. poruchovým tlakom
27,6 Mpa, vystužených alebo inak kombinovaných s inými
materiálmi – s tvarovkami

3917 32 00

kg

S

22.21.29.37

Plastové potrubia, rúrky a hadice s tvarovkami s výnimkou
neohybných, ohybných potrubí, rúrok a hadíc s min. poru
chovým tlakom 27,6 Mpa, vystužených alebo inak kombinova
ných s inými materiálmi

3917 33 00

kg

S

22.21.29.50

Plastové potrubia, rúrky a hadice (s výnimkou umelých čriev,
neohybných, ohybných potrubí, rúrok a hadíc s min. poru
chovým tlakom 27,6 Mpa)

3917 39 00

kg

S

22.21.29.70

Plastové tvarovky pre plastové potrubia, rúrky a hadice (vrátane
spojov, kolien a prírub)

3917 40 00

kg

S

CPA 22.21.30: Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi
22.21.30.10

Ostatné dosky …, z polymérov etylénu nevystužené, s hrúbkou
≤ 0,125 mm

3920 [10 (23 + 24 + 25 +
28 + 40)]

kg

S

22.21.30.17

Ostatné dosky …, z polymérov etylénu nevystužené atď.,
s hrúbkou > 0,125 mm

3920 [10 (81 + 89)]

kg

S

22.21.30.21

Ostatné dosky …, z biaxiálne orientovaných polymérov propy
lénu, s hrúbkou ≤ 0,1 mm

3920 20 21

kg

S

22.21.30.23

Ostatné dosky …, z polymérov propylénu, s hrúbkou ≤ 0,1
mm, ostatné

3920 20 29

kg

S

22.21.30.26

Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľah
čené a nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne
nekombinované s ostatnými materiálmi z polymérov propylene
s hrúbkou presahujúcou 0,10 mm

3920 20 80

kg

S

22.21.30.30

Ostatné dosky …, z polymérov styrénu, nevystužené atď.

3920 30 00

kg

S

22.21.30.35

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z polymérov vinylchlo
ridu, obsahujúce ≥ 6 % plastu, hrúbky ≤ 1 mm

3920 43 10

kg

S

22.21.30.36

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z polymérov vinylchlo
ridu, obsahujúce ≥ 6 % plastu, hrúbky > 1 mm

3920 43 90

kg

S

5.10.2010
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22.21.30.37

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z polymérov vinylchlo
ridu, obsahujúce < 6 % plastu, hrúbky ≤ 1 mm

3920 49 10

kg

S

22.21.30.38

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z polymérov vinylchlo
ridu, obsahujúce < 6 % plastu, hrúbky > 1 mm

3920 49 90

kg

S

22.21.30.53

Dosky …, z polymetylmetakrylátu, nevystužené atď.

3920 51 00

kg

S

22.21.30.59

Dosky …, z iných akrylových polymérov, nevystužené atď., i. n.

3920 [59 (10 + 90)]

kg

S

22.21.30.61

Dosky, listy, filmy, fólie, pásy z polykarbonátov, nepórovité
s výnimkou podláh, stien, stropných krytín, samolepiacich,
vystužených, laminovaných, nosných alebo podobne kombino
vaných s inými materiálmi

3920 61 00

kg

S

22.21.30.63

Dosky …, z nenasýtených polyesterov, nevystužené atď.

3920 63 00

kg

S

22.21.30.65

Dosky, listy, filmy, fólie, pásy z polyetyléntereftalánu, nevystu
žené atď., hrúbky ≤ 0,35 mm

3920 [62 (12 + 19)]

kg

S

22.21.30.67

Dosky, listy, filmy, fólie, pásy z polyetyléntereftalánu, nevystu
žené atď., hrúbky > 0,35 mm

3920 62 90

kg

S

22.21.30.69

Dosky, listy, filmy, fólie, pásy z polyesterov, nepórovité
s výnimkou podláh, stien, stropných krytín, samolepiacich
z polykarbonátov, polyetyléntereftalátov, nenasýtených polyes
terov

3920 69 00

kg

S

22.21.30.70

Platne, listy, filmy, fólie a pásky (prúžky), z celulózy alebo jej
chemických derivátov, neľahčené, nelaminované, nevystužené
ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi (iné ako samo
lepiace výrobky a dlážkové krytiny, obklady na steny a stropy
zahrnuté v HS 39.18)

3920 [71 00 + 73 (10 + 80)
+ 79 (10 + 90)]

kg

S

22.21.30.82

Dosky, listy, filmy, fólie, pásy z polyamidov, nepórovité
(s výnimkou podláh, stien, stropných krytín, samolepiacich,
vystužených, laminovaných, nosných alebo podobne kombino
vaných s inými materiálmi)

3920 92 00

kg

S

22.21.30.86

Platne, listy, filmy, fólie a pásky (prúžky), z polyvinylbutyralu,
amínoživíc, fenolových živíc alebo polymerizačných produktov,
neľahčené, nelaminované, nevystužené ani inak nekombinované
s ostatnými materiálmi (iné ako samolepiace výrobky
a dlážkové krytiny, obklady na steny a stropy zahrnuté v HS
39.18)

3920 [91 00 + 93 00 +
94 00 + 99 (21 + 28 + 52 +
53 + 59)]

kg

S

22.21.30.90

Platne, listy, filmy, fólie a pásky (prúžky), z plastov, inde neuve
dené, neľahčené, nelaminované, nevystužené ani inak nekombi
nované s ostatnými materiálmi (iné ako samolepiace výrobky
a dlážkové krytiny, obklady na steny a stropy zahrnuté v HS
39.18 a sterilné prostriedky na zabránenie zrastov používané
v chirurgii alebo v zubnom lekárstve zahrnuté pod kód KN
3006.10.30))

3920 99 90

kg

S

CPA 22.21.41: Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, ľahčené
22.21.41.20

Pórovité dosky, listy, filmy, fólie a pásy z polymérov styrénu

3921 11 00

kg

S

22.21.41.30

Pórovité dosky, listy, filmy, fólie a pásy z polymérov vinylchlo
ridu

3921 12 00

kg

S

22.21.41.50

Pórovité dosky, listy, filmy, fólie a pásy z polymérov polyure
tánov

3921 [13 (10 + 90)]

kg

S

22.21.41.70

Pórovité dosky, listy, filmy, fólie a pásy z polymérov regenero
vanej celulózy

3921 14 00

kg

S

Poznámky
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3921 19 00

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Pórovité dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov (s výnimkou
z
polymérov styrénu,
z
polymérov vinylchloridu,
z polyuretánov, z regenerovanej celulózy)

5.10.2010

CPA 22.21.42: Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, neľahčené
22.21.42.30

Nepórovité dosky, listy, filmy, fólie, pásy z kondenzácie/
prešmykovania polymerizácie polyesterov, vystužené, lamino
vané, nosné alebo podobne kombinované s inými materiálmi)

3921 90 10

kg

S

22.21.42.50

Nepórovité dosky, pásy …, z fenolických živíc

3921 90 30

kg

S

22.21.42.75

Nepórovité dosky, listy, filmy, fólie, pásy z kondenzácie/
prešmykovania polymerizácie produktov, aminoživíc (vysoko
tlakové lamináty, s dekoratívnym povrchom na jednej/oboch
stranách)

3921 90 41

kg

S

22.21.42.79

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy, z produktov polymeri
zácie

3921 [90 (43 + 49 + 55 +
60)]

kg

S

22.21.42.80

Ostatné dosky …, nepórovité, z plastov vyrobených inak než
polymerizáciou

3921 90 90

kg

S

kg

S

3923 [29 (10 + 90)]

kg

S

3923 10 00

kg

S

NACE 22.22: Výroba plastových obalov
CPA 22.22.11: Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov) z polymérov etylénu
22.22.11.00

Vrecúška a vrecia (vr. kornútov) z polymérov etylénu

3923 21 00

CPA 22.22.12: Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov) z iných plastov ako z polymérov etylénu
22.22.12.00

Vrecúška a vrecia (vrátane kornútov) z iných plastov (s
výnimkou etylénu)

CPA 22.22.13: Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky z plastov
22.22.13.00

Plastové škatule, debny, prepravky a podobné výrobky z plastov
na prepravu alebo balenie výrobkov

CPA 22.22.14: Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov
22.22.14.50

Plastové kanistre, fľaše, banky a podobné výrobky na prepravu
alebo balenie výrobkov, s obsahom ≤ 2 litre

3923 30 10

p/st

S

22.22.14.70

Plastové kanistre, fľaše, banky a podobné výrobky na prepravu
alebo balenie výrobkov, s obsahom > 2 litre

3923 30 90

p/st

S

CPA 22.22.19: Ostatné obaly z plastov
22.22.19.10

Cievky, dutinky, potáče a podobné nosiče, z plastov

3923 [40 (10 + 90)]

kg

S

22.22.19.20

Plastické uzávery a viečka z plastov na fľaše

3923 50 10

kg

S

22.22.19.30

Zátky, veká a iné uzávery z plastov (s výnimkou pre fľaše)

3923 50 90

kg

S

Poznámky
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Výrobky pre prepravu alebo balenie tovaru, z plastov
(s výnimkou krabíc, puzdier, debničiek a podobných výrobkov;
vriec a sáčikov, vrátane kornútov; demižóv, fliaš a podobných
výrobkov; cievok, vretien a podobných podpôr; zátiek , viečok,
uzáverov fliaš a ostatných uzáverov)

Colný sadzobník pre rok 2010

3923 90 00
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Poznámky

NACE 22.23: Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
CPA 22.23.11: Podlahové krytiny, obklady na steny alebo stropy z plastov, rolované alebo vo forme dlaždíc alebo obkladačiek
22.23.11.55

Podlahové krytiny v kotúčoch alebo v dlaždiciach; a stenové
alebo stropné krytiny tuhé vystužené impregnovaním; obaľo
vané alebo pokryté s polyvinylchloridom

3918 10 10

m2

S

22.23.11.59

Iné podlahové, stenové a stropné … krytiny z polymérov vinyl
chloridu

3918 10 90

m2

S

22.23.11.90

Podlahové krytiny v kotúčoch alebo v dlaždiciach; a stenové
alebo stropné krytiny z plastov (s výnimkou z polymérov vinyl
chloridu)

3918 90 00

m2

S

CPA 22.23.12: Kúpacie vane, umývadlá, záchodové misy a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky z plastov
22.23.12.50

Vane, sprchovacie kúty, výlevky a umývadlá, z plastov

3922 10 00

p/st @

S

22.23.12.70

Záchodové sedadlá a kryty z plastov

3922 20 00

p/st @

S

22.23.12.90

Plastové bidety, záchodové misy, odpadové cisterny a podobné
hygienické výrobky (s výnimkou vaní, sprchovacích kútov, výle
viek a umývadiel, záchodových sedadiel a krytov z plastov)

3922 90 00

p/st @

S

kg

S

CPA 22.23.13: Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby s obsahom > 300 l z plastov
22.23.13.00

Plastické nádrže, cisterny, vane, zásobníky a podobné nádoby,
s objemom >300 l

3925 10 00

CPA 22.23.14: Dvere, okná a rámy, prahy do dverí; okenice, rolety a podobné výrobky, ich časti a súčasti z plastov
22.23.14.50

Dvere, okná a ich rámy, dverné zárubne a prahy, z plastov

3925 20 00

p/st

S

22.23.14.70

Okenice, rolety a podobné výrobky a ich časti, z plastov

3925 30 00

kg

S

CPA 22.23.15: Linoleum a podlahové krytiny z tvrdeného materiálu okrem plastov, pružné podlahové krytiny ako vinyl, linoleum atď.
22.23.15.00

Linoleum a dlážkové krytiny skladajúce sa z obalu alebo poťahu
na textilnej podložke (s výnimkou listov a dosiek
z linoleumovej zmesi)

5904 [10 00 + 90 00]

m2

S

CPA 22.23.19: Stavebné materiály z plastov i. n.
22.23.19.50

Stavebné doplnky a montážne prvky na trvalú inštaláciu,
z plastov

3925 90 10

kg

S

22.23.19.90

Stavebné výrobky na výrobu podláh, stien, priečok, stropov,
atď., odkvapových žľabov a príslušenstva, zábradlí, plotov
a podobne, vstavané police pre obchody, závody, veľkoob
chody, sklady atď., architektonické ozdoby ako kanelúry, klenby
a obvodové rámy, z plastov, inde neuvedené

3925 90 80

kg

S
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—

S

kg

S

Poznámky

CPA 22.23.20: Montované stavby z plastov
22.23.20.00 z

Montované stavby, z plastov

9406 00 80

NACE 22.29: Výroba ostatných plastových výrobkov
CPA 22.29.10: Odevy a odevné doplnky (vrátane rukavíc) z plastov
22.29.10.00

Plastové odevné výrobky a odevné doplnky (vrátane rukavíc,
pršiplášťov, záster, opaskov a detských podbradníkov)
(s výnimkou pokrývok hlavy)

3926 20 00

CPA 22.29.21: Samolepiace platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary z plastov, rolované, so šírkou ≤ 20 cm
22.29.21.30

Samolepiace pásy potiahnuté nevulkanizovaným, prírodným/
syntetickým kaučukom, vo zvitkoch so šírkou ≤ 20 cm

3919 [10 (12 + 15 + 19)]

kg

S

22.29.21.40

Samolepiace dosky, listy, fólie, pruhy a pásky a iné ploché tvary
z plastov, vo zvitkoch so šírkou ≤ 20 cm (s výnimkou pások,
ktorých poťah pozostáva z nevulkanizovaného prírodného
alebo syntetického kaučuku)

3919 10 80

kg

S

kg

S

CPA 22.29.22: Ostatné samolepiace platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary z plastov
22.29.22.40

Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a ostatné
ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch so šírkou > 20 cm
(iné ako dlážkové krytiny, obklady na steny a stropy zahrnuté
v HS 3918)

3919 90 00

CPA 22.29.23: Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z plastov
22.29.23.20

Stolné a kuchynské vybavenie (náčinie) z plastov

3924 10 00

kg

S

22.29.23.40

Potreby pre domácnosť a toaletné potreby, z plastov
(s výnimkou riadu a kuchynského riadu, vaní, sprchových
kútov, umývadiel, bidetov, záchodových mís, sedadiel
a krytov, splachovacích nádrží a podobných sanitárnych
výrobkov)

3924 90 00

kg

S

9405 92 00

—

S

3926 10 00

kg

S

CPA 22.29.24: Časti a súčasti lámp a svietidiel, osvetlené menovky a podobné výrobky, i. n., z plastov
22.29.24.00

Plastové časti pre lampy, svietiace telesá a osvetľovacie značky
a názvy

CPA 22.29.25: Kancelárske alebo školské potreby z plastov
22.29.25.00

Kancelárske alebo školské potreby z plastov (vrátane ťažítok na
papier, nožov na papier, pijavých podložiek, podstavcov na
pero a knižných značiek)

CPA 22.29.26: Príslušenstvo k nábytku, karosériám a podobným výrobkom z plastov; sošky a ostatné ozdobné výrobky z plastov
22.29.26.10

Plastové doplnky k nábytku, karosériám alebo podobne

3926 30 00

kg

S

22.29.26.20

Sošky a iné ozdobné výrobky z plastov (vrátane snímok,
obrázkov a podobných častí)

3926 40 00

kg

S

22.29.26.30

Perforované koše a podobné výrobky používané pri filtrácii
vody pri vstupe do odtokových kanálov, z plastov

3926 90 50

kg

S

9615 11 00

kg

S

CPA 22.29.29: Ostatné výrobky z plastov
22.29.29.10

Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov a podobné výrobky
z tvrdej gumy alebo plastov (s výnimkou elektrotermických
prístrojov na úpravu vlasov)

5.10.2010
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P

22.29.29.15 z

Sponky do vlasov, natáčky na vlasy, štipce, a ich časti a súčasti,
z plastu (s výnimkou z tvrdej gumy alebo plastov, elektroter
mických prístrojov na úpravu vlasov)

9615 90 00

kg

S

22.29.29.20

Obuv s vonkajšou podrážkou z plastov

6406 20 90

p/st @

S

22.29.29.50

Ostatné výrobky vyrábané z plastických fólií

3926 90 92

kg

S

22.29.29.90

Ostatné výrobky z plastov alebo iných materiálov

3006 91 00 + 3926 90 97

—

S

Poznámky

CPA 22.29.91: Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z plastov
22.29.91.10

Plastické časti pre stroje a mechanické zariadenia s výnimkou
spaľovacích piestových motorov, plynových turbín

—

—

S

S1

22.29.91.25

Plastické súčasti prístrojov z HS 85.09 a 85.16

—

—

S

S1

22.29.91.27

Plastické súčasti pre otočné stoly, nahrávacie zariadenia, kaze
tové prehrávače, iné zvukové alebo obrazové nahrávacie/prehrá
vacie prístroje s výnimkou poistkových snímačov

—

—

S

S1

22.29.91.30

Plastické súčasti prístrojov z HS 85.25 až 85.28

—

—

S

S1

22.29.91.40

Plastické výrobky, súčasti výrobkov z HS 85.35 až 85.37
a 85.42

—

—

S

S1

22.29.91.50

Plastické časti pre lokomotívy alebo vozňový park, železničné
alebo električkové koľajové upínadlá a tvarovky, mechanické
signalizácie, bezpečnostné alebo dopravné kontrolné zariadenia

—

—

S

S1

22.29.91.60

Plastové časti a príslušenstvo pre pozemné vozidlá (s výnimkou
pre lokomotívy alebo vozňový park)

—

—

S

S1

22.29.91.80

Plastové časti pre lietadlá a vesmírne moduly

—

—

S

S1

22.29.91.93

Výrobky z plastických častí pre elektrické stroje a prístroje,
zvukové nahrávače a prehrávače, obrazové a zvukové nahrávače
a prehrávače

—

—

S

S1

22.29.91.97

Plastické časti pre optické, fotografické, kinematografické,
meracie, skúšacie, presné, zdravotnícke, alebo chirurgické
nástroje a prístroje

—

—

S

S1

NACE 23.11: Výroba plochého skla
CPA 23.11.11: Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo v tabuliach, ale inak neopracované
23.11.11.10

Liate sklo a valcované sklo v tabuliach alebo profiloch, tiež
s absorbentom, s reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak
však nespracované; ploché sklo bez drôtenej vložky

7003 [12 (10 + 91 + 99) +
19 (10 + 90)]

m2

S

23.11.11.30

Liate sklo a valcované sklo v tabuliach alebo profiloch, tiež
s absorbentom, s reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak
však nespracované; ploché sklo s drôtenou vložkou

7003 [20 00 + 30 00]

kg

S

23.11.11.50

Ťahané sklo a fúkané sklo, v tabuliach, tiež s absorbentom,
reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované

7004 [20 (10 + 91 + 99) +
90 (10 + 80)]

m2

S

m2

S

CPA 23.11.12: Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tabuliach, ale inak neopracované
23.11.12.12

Nedrôtené ploché plavené sklo a brúsené alebo leštené sklo,
s alebo bez reflexnej vrstvy

7005 10 05
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P

23.11.12.14

Nedrôtené ploché plavené sklo a brúsené alebo leštené sklo,
s alebo bez reflexnej vrstvy, s hrúbkou ≤ 3,5 mm

7005 10 25

m2

S

23.11.12.17

Nedrôtené ploché plavené sklo a brúsené alebo leštené sklo,
s alebo bez reflexnej vrstvy, nie inak spracované, s hrúbkou
> 3,5 mm

7005 [10 (30 + 80)]

m2

S

23.11.12.30

Nedrôtené ploché plavené sklo a brúsené alebo leštené sklo,
celé farbené, kalené, vrstvené alebo len brúsené

7005 [21 (25 + 30 + 80)]

m2

S

23.11.12.90

Ostatné tabuľové sklo plavené/brúsené/leštené, i. n.

7005 [29 (25 + 35 + 80) +
00)]

m2

S

Poznámky

NACE 23.12: Tvarovanie a spracovanie plochého skla
CPA 23.12.11: Sklo v tabuliach, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, nie zarámované ani
zasadené
23.12.11.50

Optické sklo z HS 70.03, 70.04 alebo 70.05, ohýbané,
s opracovanými hranami, ryté, atď.

7006 00 10

kg

S

23.12.11.90

Ostatné sklo z HS 70.03, 70.04 alebo 70.05, ohýbané,
s opracovanými hranami, ryté, atď.

7006 00 90

kg

S

m2 @

S

CPA 23.12.12: Bezpečnostné sklo
23.12.12.10

Bezpečnostné sklo zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla,
v rozmeroch a tvaroch vhodných na zabudovanie do doprav
ných prostriedkov, lietadiel, plavidiel alebo kozmických lodí

7007 [11 (10 + 90)]

23.12.12.30

Tvrdené bezpečnostné sklo (temperované), i. n.

7007 [19 (10 + 20 + 80)]

m2

S

23.12.12.50

Vrstvené bezpečnostné sklo, v rozmeroch a tvaroch vhodných
na zabudovanie do dopravných prostriedkov, lietadiel, plavidiel
alebo kozmických lodí

7007 [21 (20 + 80)]

kg

S

23.12.12.70

Laminované bezpečnostné sklo, i. n.

7007 29 00

m2

S

CPA 23.12.13: Sklenené zrkadlá; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
23.12.13.30

Viacvrstevnaté izolačné zlepené elementy (jednotky)

7008 [00 (20 + 81 + 89)]

m2

S

23.12.13.50

Spätné zrkadlá pre vozidlá, zo skla

7009 10 00

p/st

S

23.12.13.90

Ostatné sklenené zrkadlá, (ne)zarámované

7009 [91 00 + 92 00]

kg

S

NACE 23.13: Výroba dutého skla
CPA 23.13.11: Sklenené fľaše, konzervové sklo, drobné obalové sklo a ostatné nádoby okrem ampuliek; zátky, viečka a ostatné uzávery zo
skla
23.13.11.10

Nádoby zo skla na konzervovanie, zaváranie, (sterilizačné
nádoby) a sklené zátky, viečka a iné uzávery [vrátane zátok
a viečok z rôznych materiálov z kontajnerov (nádob), pre
ktoré sú určené]

7010 [20 00 + 90 10]

kg

S

23.13.11.20

Nádoby vyrobené z rúrkového skla (s výnimkou zaváracích
pohárov)

7010 90 21

p/st

S

23.13.11.30

Sklenené nádoby s objemom ≥ 2,5 litra (s výnimkou zaváracích
pohárov)

7010 90 31

p/st

S

23.13.11.40

Fľaše z nefarbeného skla s objemom < 2,5 litra, na nápoje
a potraviny (s výnimkou fliaš potiahnutých usňou alebo
kompozitnou usňou, detských fliaš)

7010 [90 (41 + 43 + 45 +
47)]

p/st

S

5.10.2010
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P

7010 [90 (51 + 53 + 55 +
57)]

p/st

S

Sklenené nádoby na nápoje a potraviny s objemom < 2,5 litra
(s výnimkou fliaš, nádob potiahnutých usňou alebo kompo
zitnou usňou, domácich sklenených výrobkov, vákuových fliaš
a nádob)

7010 [90 (61 + 67)]

p/st

S

23.13.11.70

Sklenené nádoby pre farmaceutické výrobky s objemom < 2,5
litra

7010 [90 (71 + 79)]

p/st

S

23.13.11.80

Sklenené nádoby s objemom < 2,5 litra na prepravu alebo
balenie výrobkov (s výnimkou na nápoje a potraviny, pre
farmaceutické výrobky, nádob vyrobených z rúrkového skla)

7010 [90 (91 + 99)]

p/st

S

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

23.13.11.50

Fľaše s farbeného skla s objemom < 2,5 litra, na nápoje
a potraviny (s výnimkou fliaš potiahnutých usňou alebo
kompozitnou usňou, detských fliaš)

23.13.11.60

Poznámky

CPA 23.13.12: Nápojové sklo, iné ako sklokeramické
23.13.12.20

Nápojové sklo (vrátane kalíškového nápojového skla), iné ako
zo sklokeramiky, z olovnatého krištáľu, ručne naberané

7013 [22 10 + 33 (11 +
19)]

p/st

S

23.13.12.40

Nápojové sklo (vrátane kalíškového nápojového skla), iné ako
zo sklokeramiky, z olovnatého krištáľu, mechanicky naberané

7013 [22 90 + 33 (91 +
99)]

p/st

S

23.13.12.60

Nápojové sklo (okrem kalíškového nápojového skla a výrobkov
zo sklokeramiky alebo z olovnatého krištáľu) z tvrdeného skla

7013 37 10

p/st

S

23.13.12.90

Ostatné nápojové sklo

7013 [28 (10 + 90) + 37
(51 + 59 + 91 + 99)]

p/st

S

CPA 23.13.13: Stolové, kuchynské sklo a sklo pre domácnosť, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na výzdobu bytu
a podobne
23.13.13.10

Stolové alebo kuchynské sklo z olovnatého krištáľu ručne vyrá
bané (s výnimkou zo sklenenej keramiky, z tvrdeného skla,
nápojového skla)

7013 [41 10 + 91 10]

p/st

S

23.13.13.30

Stolové alebo kuchynské sklo z olovnatého krištáľu mechanicky
vyrábané (s výnimkou zo sklenenej keramiky, z tvrdeného skla,
nápojového skla)

7013 [41 90 + 91 90]

p/st

S

23.13.13.50

Stolové/kuchynské sklo s lineárnym koeficientom rozťažnosti
≤5x10E-6/K, teplotným intervalom 0-300C s výnimkou zo
sklenenej keramiky, olovnatého krištáľu/tvrdeného skla, nápo
jového skla

7013 42 00

p/st

S

23.13.13.60

Sklokeramické stolové, kuchynské, toaletné, kancelárske,
vnútorne dekorácie alebo sklo na podobné účely

7013 10 00

p/st

S

23.13.13.90

Stolové sklo, sklo do domácnosti a kuchynské sklo (okrem
nápojového skla), sklokeramika

7013 [49 (10 + 91 + 99) +
00)]

p/st

S

p/st @

S

kg

S

CPA 23.13.14: Sklenené vložky do termosiek a ostatných izolačných nádob
23.13.14.00

Sklenené vložky do termosiek alebo iných izolačných nádob
(vrátane nedokončených a hotových)

7020 [00 (07 + 08)]

NACE 23.14: Výroba sklenených vlákien
CPA 23.14.11: Sklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž zo sklenených vláken
23.14.11.10

Sklenené sekané vlákna zarezané v dĺžke najmenej 3 mm ale ≤
50 mm (sekané pásy)

7019 11 00

L 262/122

PRODCOM

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

23.14.11.30

Sklenené vlákna (vrátane pradien)

7019 12 00

kg

S

23.14.11.50

Pramene, priadze a sekané pásy zo sklenených vlákien
(s výnimkou sklenených sekaných vlákien zarezaných v dĺžke
najmenej 3 mm ale ≤ 50 mm)

7019 19 10

kg

S

23.14.11.70

Výrobky zo staplových sklenených vlákien

7019 19 90

kg

S

Poznámky

CPA 23.14.12: Závojové platne, rúno, rohože, matrace, dosky a ostatné výrobky zo sklenených vláken okrem tkanín
23.14.12.10

Rohože zo sklenených vlákien (vrátane rohoží zo sklenenej
vaty)

7019 31 00

kg

S

23.14.12.30

Závojové rohože zo sklenených vlákien (vrátane tých, ktoré sú
zo sklenenej vaty)

7019 32 00

kg

S

23.14.12.50

Netkané pavučiny zo sklenených vlákien, plsti, matrace a dosky

7019 39 00

kg

S

23.14.12.93

Ostatné výrobky zo sklenených vlákien, z netextilných vlákien,
vo voľnom stave, vločkové vlákna, ostatné

7019 [90 (10 + 99)]

kg

S

23.14.12.95

Ostatné výrobky zo sklenených vlákien, podložky, izolačné
obklady na izoláciu rúrok a rúr

7019 90 30

kg

S

23.14.12.99

Výrobky zo sklenených vlákien, z textilných vlákien

7019 90 91

kg

S

NACE 23.19: Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla
CPA 23.19.11: Masívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracované
23.19.11.10

Masívne sklo v kusoch (iné ako sklo v tvare prášku, granúl
alebo vločiek)

7001 [00 (91 + 99)]

kg

S

23.19.11.30

Sklo v tvaroch guľôčok, tyčí, nespracované (s výnimkou skle
nených guľôčok ako hry, sklenených guľôčok, ktoré majú byť
základom po tvarovaní, používané ako zátky fliaš, miniatúrne
sklenené s priemerom ≤ 1 mm)

7002 [10 00 + 20 (10 +
90)]

kg

S

23.19.11.50

Sklenené trubice, nespracované (vrátane trubíc, ktoré obsahujú
pridané fluorescentné materiály v celku) (s výnimkou trubíc
pokrytých vo vnútri s fluorescentným materiálom)

7002 [31 00 + 32 00 +
39 00]

kg

S

CPA 23.19.12: Sklenené dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla; sklenené vitráže
a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, doskách alebo podobných tvaroch
23.19.12.00

Dlažobné kocky … zo skla, pre budovy alebo stavebné účely,
i. n.

7016 [90 (10 + 40 + 70)]

kg

S

CPA 23.19.21: Sklenené banky, žiarovkové banky alebo katódové trubice, otvorené, ich časti a súčasti zo skla
23.19.21.00

Nezatavené sklenené banky pre žiarovky, obrazovky a podobne

7011 [10 00 + 20 00 +
90 00]

kg

S

CPA 23.19.22: Hodinové skielka a sklá do hodín, sklá do okuliarov, opticky neopracované; duté sklenené gule a ich segmenty na výrobu
uvedených skiel
23.19.22.00

Sklíčka do hodín alebo hodiniek, sklá do okuliarov, opticky
neopracované

7015 [10 00 + 90 00]

kg

S

kg

S

CPA 23.19.23: Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar; sklenené ampulky
23.19.23.30

Laboratórne, zdravotnícke alebo farmaceutické sklo (ne)vyba
vené stupnicami (kalibrované)

7017 [10 00 + 20 00 +
90 00]

5.10.2010
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výrobkov
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P

p/st

S

Poznámky

CPA 23.19.24: Sklenené časti a súčiastky do lámp a svietidiel, svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
23.19.24.00

Sklenené časti žiaroviek alebo osvetľovacích telies atď.

9405 [91 (11 + 19 + 90)]

—

S

8546 10 00

kg

S

CPA 23.19.25: Elektrické izolátory zo skla
23.19.25.00

Sklenené elektrické izolátory [s výnimkou izolačných častí (iné
ako izolátory) pre elektrické stroje, zariadenia alebo prístroje]

CPA 23.19.26: Výrobky zo skla i. n.
23.19.26.40

Signálne sklo a optické prvky zo skla, opticky neopracované;
sklenené kocky a ostatné drobné sklenené výrobky, tiež na
podložke, používané na mozaikové obklady alebo podobné
dekoratívne účely, iné ako opracované tabule a ostatné dekora
tívne motívy vyrobené z mozaikových kociek

7014 00 00 + 7016 10 00

kg

S

23.19.26.70

Drobné sklenené výrobky (vrátane korálok, guľôčok, imitácií
perál/kameňov …)

7018 [10 (11 + 19 + 30 +
51 + 59 + 90) + 20 00 + 90
(10 + 90)]

kg

S

23.19.26.90

Ostatné predmety zo skla, i. n.

7020 [00 (05 + 10 + 30 +
80)]

—

S

kg

S

NACE 23.20: Výroba žiaruvzdorných výrobkov
CPA 23.20.11: Tehly, kvádre, dosky a ostatné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok
23.20.11.00

Keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo hliny
vrátane tehál, kvádre, dosák, panelov, obkladačiek, dutých tehál,
valcových škrupín a rúrok s výnimkou filtračných dosák obsa
hujúcich diatomit a kremeň

6901 00 00

CPA 23.20.12: Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dosky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny z iných ako kremičitých fosílnych múčok
alebo hliniek
23.20.12.10

Žiaruvzdorné keramické konštrukčné výrobky obsahujúce
> 50 % MgO, CaO alebo Cr2O3 vrátane tehál, kvádrov
a obkladačiek s výnimkou výrobkov z kremičitých fosílnych
múčok alebo hliny, potrubia a rúrky

6902 10 00

kg

S

23.20.12.33

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, obkladačky obsahujúce > 50 %
Al2O3, a/alebo SiO2, ≥ 93 % oxidu kremičitého (SiO2)

6902 20 10

kg

S

23.20.12.35

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, obkladačky > 50 % Al2O3, a/alebo
SiO2, 7 % < oxidu hlinitého (Al2O3) ≤ 45 %

6902 20 91

kg

S

23.20.12.37

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, obkladačky …, > 50 % Al2O3,
a/alebo SiO2, iné

6902 20 99

kg

S

23.20.12.90

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, obkladačky …, atď. i. n.

6902 90 00

kg

S

3816 00 00

kg

S

CPA 23.20.13: Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi i. n.
23.20.13.00

Žiaruvzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi (vrátane
žiaruvzdorných plastov, ubíjacie zmesi, strelné zmesi)
(s výnimkou uhlíkových pást)
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CPA 23.20.14: Nevypaľované žiaruvzdorné výrobky a ostatné žiaruvzdorné keramické výrobky
23.20.14.10

Výrobky obsahujúce magnezit, dolomit alebo chromit (vrátane
tehál a iných foriem, tvrdé kamene na skúšanie drahých kovov,
dlažobné kvádre a dosky) (s výnimkou žiaruvzdorných
výrobkov)

6815 91 00

kg

S

23.20.14.30

Žiaruvzdorné keramické výrobky, i. n., obsahujúce > 25 %
grafitu alebo inej formy uhlíku

6903 [10 00 + 90 10]

kg

S

23.20.14.55

Žiaruvzdorné keramické výrobky, i. n., obsahujúce > 50 %
oxidu hlinitého alebo kremičitého alebo ich zmesi: < 45 %
oxidu hlinitého

6903 20 10

kg

S

23.20.14.59

Žiaruvzdorné keramické výrobky, i. n., obsahujúce > 50 %
oxidu hlinitého alebo kremičitého alebo ich zmesi: ≥ 45 %
oxidu hlinitého

6903 20 90

kg

S

23.20.14.90

Žiaruvzdorné keramické výrobky, i. n.

6903 90 90

kg

S

NACE 23.31: Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
CPA 23.31.10: Keramické obkladačky a dlaždice
23.31.10.10

Neglazované keramické obkladačky, dlaždice a podobné
výrobky, s plochou < 49 cm2, na mozaiky

6907 10 00

m2

S

23.31.10.20

Glazované keramické obkladačky, dlaždice a podobné výrobky,
s plochou < 49 cm2, na mozaiky

6908 [10 (10 + 90)]

m2

S

23.31.10.30

Neglazovaná keramická dvojitá dlažba pre štiepané kachle

6907 90 10

m2

S

23.31.10.53

Neglazovaná kameninová dlaždica a dlažba, vyhňové alebo
stenové dlaždice

6907 90 91

m2

S

23.31.10.57

Hlinený tovar alebo jemný hrnčiarsky tovar a ostatné neglazú
rované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky
alebo obkladačky (iný ako z kremičitých fosílnych múčok alebo
z podobných kremičitých hliniek, žiaruvzdorný keramický
tovar, kameninový tovar, dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“,
dlaždice , ozdobné výrobky a dlaždice osobitne vyrábané pre
sporáky

6907 [90 (93 + 99)]

m2

S

23.31.10.71

Glazovaná keramická dvojitá dlažba pre štiepané kachle

6908 [90 (11 + 31)]

m2

S

23.31.10.73

Glazúrované
kameninové
dlaždice,
dlažby,
a obkladačky, s lícnou plochou väčšou ako 90 cm2

obklady

6908 90 91

m2

S

23.31.10.75

Glazúrované hlinené alebo keramické dlaždice, dlažby, obklady
a obkladačky, s lícnou plochou väčšou ako 90 cm2

6908 90 93

m2

S

23.31.10.79

Glazované keramické dlaždice a dlažba, vyhňové alebo stenové
dlaždice s výnimkou kameninových, hlinených alebo jemných
hrnčiarskych, dvojitej dlažby pre štiepané kachle, s plochou
> 90 cm2)

6908 [90 (21 + 29 + 51 +
99)]

m2

S

NACE 23.32: Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
CPA 23.32.11: Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné a výplňové tvarovky a podobné výrobky
23.32.11.10

Nežiaruvzdorné pálené ílové stavebné tehly (s výnimkou
z kremičitých fosílnych múčok alebo hlín)

6904 10 00

m3 @

S

23.32.11.30

Nežiaruvzdorné ílové podlahové tvarovky, nosné dlaždice alebo
stropné vložky a podobne (s výnimkou z kremičitých fosílnych
múčok alebo hlín)

6904 90 00

kg

S

Poznámky
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CPA 23.32.12: Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná kera
mika
23.32.12.50

Nežiaruvzdorné ílové krytinové škridle

6905 10 00

p/st

S

23.32.12.70

Nežiaruvzdorné ílové stavebné výrobky (vrátane komínových
prieduchov, nadstavcov, komínových vložiek a komínoviek,
architektonických ornamentov, vetracích žalúzií, ílového
podbitia pod omietku, s výnimkou rúr, odkvapových žľabov
a podobne)

6905 90 00

kg

S

kg

S

CPA 23.32.13: Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové rúry, spojky rúr a ostatné príslušenstvo k nim
23.32.13.00

Keramické rúry, rúrovody, odkvapové žľaby a rúrové tvarovky:
drenážne rúry a odkvapové žľaby s tvarovkami

6906 00 00

NACE 23.41: Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
CPA 23.41.11: Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z porcelánu
23.41.11.30

Porcelán alebo čínsky kuchynský a stolový riad (s výnimkou
elektrotermických prístrojov, mlynčekov na kávu alebo korenie
s kovovými pracovnými časťami)

6911 10 00

kg

S

23.41.11.50

Predmety pre domácnosť a toaletné predmety, i. n., z porcelánu
alebo kameniny

6911 90 00

kg

S

CPA 23.41.12: Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby, iné ako z porcelánu alebo jemného
porcelánu
23.41.12.10

Keramický (hrnčiarsky) stolový riad, ostatné predmety pre
domácnosť: bežný hrnčiarsky tovar

6912 00 10

kg

S

23.41.12.30

Keramický (hrnčiarsky) stolový riad, ostatné predmety pre
domácnosť: tovar z kameniny

6912 00 30

kg

S

23.41.12.50

Keramický (hrnčiarsky) stolový riad, ostatné predmety pre
domácnosť: hlinené výrobky alebo jemný hrnčiarsky tovar

6912 00 50

kg

S

23.41.12.90

Keramický (hrnčiarsky) stolový riad, ostatné predmety pre
domácnosť: ostatné

6912 00 90

kg

S

CPA 23.41.13: Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety
23.41.13.30

Sošky a iné ozdobné predmety z porcelánu alebo kameniny

6913 10 00

—

S

23.41.13.50

Keramické sošky a iné ozdobné predmety

6913 [90 (10 + 91 + 93 +
99)]

—

S

NACE 23.42: Výroba keramického sanitárneho vybavenia
CPA 23.42.10: Keramické výrobky na sanitárne účely
23.42.10.30

Keramické výlevky a iné sanitárne zariadenie, i. n., z porcelánu
alebo kameniny

6910 10 00

p/st @

S

23.42.10.50

Keramické výlevky, umývadlá, vane … a iné sanitárne zaria
denie, i. n.

6910 90 00

p/st @

S

NACE 23.43: Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
CPA 23.43.10: Elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky
23.43.10.33

Keramické elektrické izolátory, neobsahujúce kovové časti

8546 20 10

kg

S

23.43.10.35

Keramické elektrické izolátory na vedenie prenosového výkonu
alebo trakčné vedenie (vrátane s kovovými časťami)
(s výnimkou bleskoistky)

8546 20 91

kg

S
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23.43.10.39

Keramické elektrické izolátory (vrátane obsahujúce kovové časti)
(s výnimkou na vedenie prenosového výkonu alebo trakčné
vedenie, bleskoistky)

8546 20 99

kg

S

23.43.10.53

Keramické izolačné časti a súčasti pre elektrické stroje, zaria
denia alebo prístroje, s obsahom oxidov kovov ≥ 80 %

8547 10 10

kg

S

23.43.10.55

Keramické izolačné časti a súčasti pre elektrické stroje, zaria
denia alebo prístroje (s výnimkou častí s obsahom oxidov
kovov ≥ 80 %)

8547 10 90

kg

S

kg

S

NACE 23.44: Výroba ostatných technických keramických výrobkov
CPA 23.44.11: Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika z porcelánu alebo jemného porcelánu
23.44.11.00

Laboratórna, chemická alebo technická keramika, z porcelánu
alebo kameniny

6909 11 00

CPA 23.44.12: Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika, iná ako z porcelánu alebo jemného porcelánu
23.44.12.10

Laboratórna, chemická alebo technická keramika, z iných mate
riálov než porcelánu

6909 [12 00 + 19 00]

kg

S

23.44.12.30

Permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie
(nie z kovu)

8505 [19 (10 + 90)]

kg

S

6909 90 00

kg

S

NACE 23.49: Výroba ostatných keramických výrobkov
CPA 23.49.11: Keramické výrobky používané v poľnohospodárstve, doprave alebo pri balení tovaru
23.49.11.00

Keramika (poľnohospodárska) žľaby, rúry …, hrnce, džbány …,
i. n.

CPA 23.49.12: Ostatné nestavebné keramické výrobky i. n.
23.49.12.30

Ostatné keramické predmety z porcelánu alebo kameniny
vrátane nežiaruvzdorných tehelných blokov, častí z pecí/
kozubov, kvetináčov, rúčky a gombíky, značky/motívy pre
obchody, radiátorové zvlhčovače

6914 10 00

kg

S

23.49.12.55

Ostatné keramické predmety (bežné hrnčiarske výrobky)
vrátane ohrievacích prístrojov, nežiaruvzdorných tehelných
blokov, pecí/kozubov, kvetináčov, rúčok a gombíkov, značiek
pre obchody, radiátorových zvlhčovačov

6914 90 10

kg

S

23.49.12.59

Keramické predmety, i. n.: iné než z porcelánu alebo bežné
hrnčiarske výrobky

6914 90 90

kg

S

kg

T

NACE 23.51: Výroba cementu
CPA 23.51.11: Cementové slinky
23.51.11.00

Cementové slinky

2523 10 00

CPA 23.51.12: Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement a podobné hydraulické cementy
23.51.12.10

Cement portlandský

2523 [21 00 + 29 00]

kg

S

23.51.12.90

Ostatné hydraulické cementy

2523 [30 00 + 90 00]

kg

S

Poznámky
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NACE 23.52: Výroba vápna a sadry
CPA 23.52.10: Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické
23.52.10.33

Nehasené vápno

2522 10 00

kg

S

23.52.10.35

Hasené vápno

2522 20 00

kg

S

23.52.10.50

Hydraulické vápno

2522 30 00

kg

S

2520 20 00

kg

S

CPA 23.52.20: Sadra
23.52.20.00

Sadry obsahujúce pálenú sadru alebo síran vápenatý (vrátane na
použitie v stavebníctve, na použitie na úpravu tkaných textílií
alebo upravený papier, na použitie v zubárstve)

CPA 23.52.30: Kalcinovaný a aglomerovaný dolomit
23.52.30.30

Kalcinovaný a sintrovaný dolomit; surový; hrubo opracovaný
alebo rezaný do obdĺžnikových alebo štvorcových kvádrov
alebo dosák

2518 20 00

kg

T

23.52.30.50

Aglomerovaný dolomit (vrátane dechtového dolomitu)

2518 30 00

kg

T

NACE 23.61: Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
CPA 23.61.11: Obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa
23.61.11.30

Nepálené stavebné tehly a tvarovky, z cementu, betónu alebo
umelého kameňa

6810 [11 (10 + 90)]

kg

S

23.61.11.50

Dlaždice, dlažobné kamene a podobné výrobky z cementu
alebo umelého kameňa alebo betónu (s výnimkou stavebných
tehál a tvaroviek)

6810 [19 (10 + 31 + 39 +
90)]

kg

S

CPA 23.61.12: Prefabrikované stavebné dielce na stavby budov a iné stavby z cementu, betónu alebo umelého kameňa
23.61.12.00

Prefabrikované stavebné dielce pre stavby …, z cementu …

6810 [91 (10 + 90)]

kg

S

9406 00 80

—

S

CPA 23.61.20: Montované budovy z betónu
23.61.20.00 z

Prefabrikované stavby z cementu

NACE 23.62: Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
CPA 23.62.10: Výrobky zo sadry na stavebné účely
23.62.10.50

Lepenky, dosky, panely, dlaždice, podobné výrobky zo sadry/
kompozícií na báze sadry, pokryté/vystužené len papierom/
lepenkou s výnimkou výrobkov aglomerovaných so sadrou,
zdobených

6809 11 00

m2

S

23.62.10.90

Lepenky, dosky, panely, dlaždice, podobné výrobky zo sadry/
kompozícií na báze sadry, nepokryté/nevystužené len
papierom/lepenkou s výnimkou výrobkov aglomerovaných so
sadrou, zdobených

6809 19 00

m2

S

kg

S

NACE 23.63: Výroba transportného betónu
CPA 23.63.10: Transportný betón
23.63.10.00

Betón pripravený na liatie

3824 50 10

Poznámky

SK
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NACE 23.64: Výroba malty
CPA 23.64.10: Malty
23.64.10.00

Továrensky vyrobené malty

3824 50 90
NACE 23.65: Výroba cementových vlákien

CPA 23.65.11: Tabule, bloky a podobné výrobky z rastlinných vláken, slamy alebo drevného odpadu aglomerovaného s minerálnymi
spojivami
23.65.11.00

Dosky, tabule, dlažby, tehly a podobné výrobky z rastlinných
vlákien, zo slamy alebo hoblín, triesok, častí, pilín alebo iného
drevného odpadu, aglomerované s cementom, sadrou alebo
iným minerálnym spojivom

6808 00 00

m2 @

S

kg

S

m2 @

S

CPA 23.65.12: Azbestocementové, buničitocementové a podobné výrobky
23.65.12.20

Tovar
azbestocementový,
celulózocementový
alebo
z podobných zmesí vlákien (azbestových, celulózových alebo
ostatných rastlinných vlákien, syntetických polymérov, sklene
ných alebo kovových vlákien atď.) a cement alebo ostatné
hydraulické spojivá, obsahujúce azbest

6811 40 00

23.65.12.40

Dosky,
tabule,
dlaždice
a
podobné
výrobky
z celulózocementových alebo podobných zmesí vlákien (celu
lózových alebo ostatných rastlinných vlákien, syntetických poly
mérov, sklenených alebo kovových vlákien atď.) a cement alebo
ostatné hydraulické spojivá, neobsahujúce azbest

6811 [81 00 + 82 (10 +
90)]

23.65.12.60

Rúry, rúrky a potrubné armatúry z celulózocementových alebo
podobných zmesí vlákien (celulózových alebo ostatných rastlin
ných vlákien, syntetických polymérov, sklenených alebo kovo
vých vlákien atď.) a cement alebo ostatné hydraulické spojivá,
neobsahujúce azbest

6811 83 00

kg

S

23.65.12.80

Tovar z celulózocementových alebo podobných zmesí vlákien
(celulózových alebo ostatných rastlinných vlákien, syntetických
polymérov, sklenených alebo kovových vlákien atď.) a cement
alebo ostatné hydraulické spojivá, neobsahujúce azbest (okrem
dosiek, tabúľ, dlaždíc a podobných výrobkov, a okrem rúr,
rúrok a potrubných armatúr)

6811 89 00

kg

S

6809 90 00

kg

S

NACE 23.69: Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
CPA 23.69.11: Ostatné výrobky zo sadry alebo zmesí na báze sadry i. n.
23.69.11.00

Výrobky zo sadry alebo zo zmesí na báze sadry, i. n.

CPA 23.69.19: Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa i. n.
23.69.19.30 z

Rúrky z cementu, betónu alebo umelého kameňa

6810 99 00

kg

S

23.69.19.80 z

Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa na nesta
vebné použitie (vrátane váz, kvetináčov, architektonických alebo
záhradných ornamentov, sôch a zdobených výrobkov)

6810 99

kg

S

NACE 23.70: Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
CPA 23.70.11: Mramor, travertín, alabaster, opracované; a výrobky z nich (okrem dlažbových kociek, obrubníkov a dlažbových dosiek,
dlaždíc, kociek a podobných výrobkov); umelo farbené granuly, odštiepky a prášok z mramoru, travertínu a alabastru
23.70.11.00

Opracované pamätníkové/stavebné kamene a výrobky z nich,
z mramoru, travertínu a alabastru s výnimkou dlaždíc, kocky/
podobné výrobky, veľkosti povrchu < 7 cm2, dlažobné kocky,
obrubníky, dlažobné kamene

6802 [21 00 + 91 (10 +
90)]

kg

S

5.10.2010
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Poznámky

CPA 23.70.12: Ostatné opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich; ostatné umelo farbené granuly a prášok
a prášok z prírodného kameňa; výrobky z aglomerovanej bridlice
23.70.12.10

Dlažobné kocky, obrubníky a dlažobné dosky, z prírodného
kameňa (s výnimkou bridlíc)

6801 00 00

kg

S

23.70.12.30

Dlaždice, kocky, …, umelo farbené granuly, …, pre mozaiky

6802 10 00

kg

S

23.70.12.60

Opracované pamätníkové/stavebné kamene a výrobky z nich,
zo žuly s výnimkou dlaždíc, kocky/podobné výrobky, veľkosti
povrchu < 49 cm2, dlažobné kocky, obrubníky, dlažobné
kamene

6802 [23 00 + 93 (10 +
90)]

kg

S

23.70.12.70

Opracované kamene na výtvarné alebo stavebné účely
a výrobky z nich (okrem žuly alebo bridlice, dlaždíc; kociek
a podobných výrobkov; ktorých najväčšia plocha je menšia ako
7 cm2)

6802 [29 00 + 92 (10 + 90)
+ 99 (10 + 90)]

kg

S

23.70.12.80

Opracovaná bridlica a výrobky z prírodnej alebo aglomerovanej
bridlice

6803 [00 (10 + 90)]

kg

S

NACE 23.91: Výroba brúsnych výrobkov
CPA 23.91.11: Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky bez rámových konštrukcií na opracovanie kameňa
a ich časti z prírodného kameňa, z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo z keramiky
23.91.11.10

Mlynské kamene a brúsne kamene, bez rámovej konštrukcie, na
mletie, drvenie alebo rozvlákňovanie

6804 10 00

kg

S

23.91.11.20

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kolesá a podobne, bez
rámovej konštrukcie, z aglomerovaného syntetického/prírod
ného diamantu s výnimkou mlynských kameňov a brúsnych
kameňov na mletie, drvenie, rozvlákňovanie

6804 21 00

kg

S

23.91.11.30

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kolesá a podobne, bez
rámovej konštrukcie, z vystužených syntetických/umelých živíc,
so spojivami s výnimkou mlynských kameňov a brúsnych
kameňov na mletie, drvenie, rozvlákňovanie

6804 22 18

kg

S

23.91.11.40

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kolesá a podobne, bez
rámovej konštrukcie, z nevystužených syntetických/umelých
živíc, so spojivami s výnimkou mlynských kameňov
a brúsnych kameňov na mletie, drvenie, rozvlákňovanie

6804 22 12

kg

S

23.91.11.50

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kolesá a podobne, bez
rámovej konštrukcie, z keramiky alebo silikátov (s výnimkou
mlynských kameňov a brúsnych kameňov na mletie, drvenie,
rozvlákňovanie)

6804 22 30

kg

S

23.91.11.90

Ostatné mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče
a podobné výrobky, bez rámových konštrukcií; ručné brúsky
alebo leštiace kamene

6804 [22 (50 + 90) + 23 00
+ 30 00]

kg

S

CPA 23.91.12: Brúsny prášok alebo brúsne zrno na podložke z textilného materiálu, papiera alebo lepenky
23.91.12.30

Prírodné alebo umelé brusivá v prášku/zrnách, na podklade
z textilného materiálu

6805 10 00

m2 @

S

23.91.12.50

Prírodné alebo umelé brusivá v prášku/zrnách, na podklade
z papiera/kartónu alebo lepenky

6805 20 00

m2 @

S
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Prírodné alebo umelé brusné prášky alebo zrná na podklade
(s výnimkou na podklade len z tkaných textílií, na podklade
len z papiera alebo lepenky)

6805 [30 (10 + 20 + 80)]

m2 @

S

PRODCOM

23.91.12.90

5.10.2010

Poznámky

NACE 23.99: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.
CPA 23.99.11: Spracované azbestové vlákna; zmesi na báze azbestu; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu; trecí materiál na brzdové
obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, bez montáže
23.99.11.00

Spracované azbestové vlákna; zmesi na základe azbestu alebo
azbestu a uhličitanu horečnatého; výrobky z týchto zmesí alebo
z azbestu; trecí materiál na brzdové obloženia, obloženia
spojok, bez montáže

6812 [80 (10 + 90) + 91 00
+ 92 00 + 93 00 + 99 (10 +
90)] + 6813 [20 00 + 81 00
+ 89 00]

kg

S

CPA 23.99.12: Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov
23.99.12.53

Strešné alebo vodotesné surové handrové lepenky s podkladom
z asfaltu (vo zvitkoch)

6807 10 10

m2

S

23.99.12.59

Ostatné výrobky z asfaltu (vo zvitkoch)

6807 10 90

m2 @

S

23.99.12.90

Výrobky z asfaltu (s výnimkou vo zvitkoch)

6807 90 00

kg

S

CPA 23.99.13: Bitúmenové zmesi na báze prírodného a umelého kameňa a bitúmenu, prírodného asfaltu alebo podobných látok ako
spojiva
23.99.13.10

Asfaltové zmesi na podklade z prírodného asfaltu, ropného
asfaltu, minerálnej smoly alebo minerálneho dechtu (vrátane
riedených spojív, emulzií a tmelov)

2715 00 00

kg

S

23.99.13.20

Prísadové kamenivo

2517 30 00

kg

S

CPA 23.99.14: Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme polotovarov
23.99.14.00

Umelý grafit, koloidný, semikoloidný grafit a prípravky z nich

3801 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 30 00 + 90 00]

kg

S

2818 [10 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

CPA 23.99.15: Umelý korund
23.99.15.00

Umelý korund (s výnimkou mechanických zmesí)

CPA 23.99.19: Nekovové minerálne výrobky i. n.
23.99.19.10

Trosková vlna, horninová vlna a podobné minerálne vlny a ich
zmesi, voľne uložené, v listoch alebo zvitkoch

6806 10 00

kg

S

23.99.19.20

Odlupovaný vermikulit, expandované íle, spenená troska
a podobné expandované minerálne materiály a ich zmesi

6806 [20 (10 + 90)]

kg

S

23.99.19.30

Zmesi a výrobky z tepelne /zvukovo izolačných materiálov, i. n.

6806 90 00

kg

S

23.99.19.50

Spracovaná sľuda a výrobky zo sľudy

6814 [10 00 + 90 00]

kg

S

23.99.19.70

Neelektrické výrobky z grafitu alebo iných druhov uhlíka

6815 [10 (10 + 90)]

kg

S

23.99.19.80

Výrobky z rašeliny (vrátane dosiek, valcových krytov
a zariadenia kotlov) (s výnimkou textilných výrobkov
z rašelinových vlákien)

6815 20 00

kg

S

5.10.2010

SK

PRODCOM
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Výrobky z kameňa alebo iných nerastných hmôt, i. n.

Colný sadzobník pre rok 2010

6815 [99 (10 + 90)]
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kg

S

Poznámky

NACE 24.10: Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
CPA 24.10.11: Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v hrudkách, blokoch alebo iných základných tvaroch
24.10.11.00

Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch,
v blokoch alebo ostatných základných tvaroch

7201 [10 (11 + 19 + 30 +
90) + 20 00 + 50 (10 + 90)]

kg

S

CPA 24.10.12: Ferozliatiny
24.10.12.15

Feromangán

7202 [11 (20 + 80) + 00)]

kg

S

24.10.12.30

Ferokremík

7202 [21 00 + 29 (10 +
90)]

kg

S

24.10.12.45

Ferokremíkomangán

7202 30 00

kg

S

24.10.12.60

Ferochróm

7202 [41 (10 + 90) + 49
(10 + 50 + 90)]

kg

S

24.10.12.75

Feromolybdén

7202 70 00

kg

S

24.10.12.90

Ostatné ferozliatiny i.n.

7202 [50 00 + 60 00 +
80 00 + 91 00 + 92 00 +
93 00 + 99 (10 + 30 + 80)]

kg

S

CPA 24.10.13: Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo v kusoch, v peletách alebo
podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch
24.10.13.00

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy
a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podob
ných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 %
hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch

7203 [10 00 + 90 00]

kg

S

CPA 24.10.14: Granule a prášok zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele
24.10.14.10

Granule a prášky, zo surového železa, zrkadloviny, železa alebo
ocele

7205 [10 00 + 21 00 +
29 00]

kg

S

24.10.14.20

Pretavené odpady zo železa alebo ocele v ingotoch (iné ako
výrobky, ktorých chemické zloženie je rovnaké ako surového
železa, vysokopecnej zrkadloviny alebo zliatina železa

7204 50 00

kg

S

CPA 24.10.21: Nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nelegovanej ocele
24.10.21.10

Ploché polotovary (z nelegovanej ocele)

24.10.21.21 z

Ingoty, ostatné primárne formy a dlhé polotovary pre bezšvové
rúry (z nelegovanej ocele)

24.10.21.22 z

Ostatné ingoty, primárne formy a dlhé polotovary vrátane pred
valkov (z nelegovanej ocele)

7207 [12 (10 + 90) + 20
(32 + 39)]

7206 90 00 + 7207 [11 (11
+ 14 + 16 + 90) + 19 (12 +
19 + 80) + 20 (11 + 15 +
17 + 19 + 52 + 59 + 80)]

kg

S

kg

S

kg

S

CPA 24.10.22: Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nehrdzavejúcej ocele
24.10.22.10

Ploché polotovary (dosky) (z nehrdzavejúcej ocele)

7218 [91 (10 + 80)]

kg

S

24.10.22.21 z

Ingoty, ostatné primárne formy a dlhé polotovary pre bezšvové
rúry (z nehrdzavejúcej ocele)

7218 [10 00 + 99 (11 +
20)]

kg

S

L 262/132

PRODCOM

24.10.22.22 z

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Ostatné ingoty, primárne formy a dlhé polotovary (z nehrdza
vejúcej ocele)

7218 [10 00 + 99 (11 + 19
+ 20 + 80)]

5.10.2010

Merná
Jednotka

P
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Poznámky

CPA 24.10.23: Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z ostatnej legovanej ocele
24.10.23.10

Ploché polotovary (z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej)

7224 90 14

kg

S

24.10.23.21 z

Ingoty, ostatné primárne formy a dlhé polotovary pre bezšvové
rúry (z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej)

7224 [10 (10 + 90) + 90
(02 + 03 + 05 + 07 + 31 +
38)]

kg

S

24.10.23.22 z

Ostatné ingoty, primárne formy a dlhé polotovary (z legovanej
ocele inej ako nehrdzavejúcej)

7224 [10 (10 + 90) + 90
(02 + 03 + 05 + 07 + 18 +
31 + 38 + 90)]

kg

S

CPA 24.10.31: Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.31.10

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou 600 mm alebo väčšou, jednoducho valcované za
tepla, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté, vo zvit
koch

7208 [10 00 + 25 00 +
26 00 + 27 00 + 36 00 +
37 00 + 38 00 + 39 00]

kg

S

24.10.31.30

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou 600 mm alebo väčšou, nie vo zvitkoch, jednoducho
valcované za tepla, neplátované, nepokovované ani nepotiah
nuté, s vzorkou na reliéfe vyrobenou počas valcovania
a výrobky s hrúbkou menšou ako 4,75 mm, bez vzorky na
reliéfe (s výnimkou výrobkov valcovaných zo štyroch strán
alebo v uzavretom kalibri, so šírkou 1,25 mm alebo menšou
a hrúbkou 4 mm alebo väčšou)

7208 [40 00 + 53 90 +
54 00]

kg

S

24.10.31.50

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou 600 mm alebo väčšou (s výnimkou tzv. širokých
pásov), nie vo zvitkoch, jednoducho valcované za tepla, neplá
tované, nepokovované ani nepotiahnuté, bez vzorky na reliéfe;
ploché valcované výrobky zo železa alebo z ocele, so šírkou
600 mm alebo väčšou, valcované za tepla a ďalej upravené, ale
neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté

7208 [51 (20 + 91 + 98) +
52 (10 + 91 + 99) + 53 10
+ 90 (20 + 80)]

kg

S

CPA 24.10.32: Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm
24.10.32.10

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo
v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované ani nepotiah
nuté, so šírkou väčšou ako 150 mm, ale menšou ako 600 mm
a s hrúbkou 4 mm alebo väčšou, nie vo zvitkoch, bez vzorky
na reliéfe, všeobecne známe ako tzv. široké pásy

7211 13 00

kg

S

24.10.32.30

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou menšou ako 600 mm, jednoducho valcované za tepla,
neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté (s výnimkou tzv.
širokých pásov)

7211 [14 00 + 19 00]

kg

S

CPA 24.10.33: Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.33.10 z

Ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch na prevalco
vanie, šírky 600 mm alebo viac (z nehrdzavejúcej ocele)

7219 [11 00 + 12 (10 + 90)
+ 13 (10 + 90) + 14 (10 +
90)]

kg

S

24.10.33.20 z

Ostatné ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch, šírky
600 mm alebo viac (z nehrdzavejúcej ocele)

7219 [11 00 + 12 (10 + 90)
+ 13 (10 + 90) + 14 (10 +
90)]

kg

S

24.10.33.30

Platne a listy vyrobené strihaním zo širokého pásu valcovaného
za tepla, šírky 600 mm alebo viac (z nehrdzavejúcej ocele)

7219 [22 (10 + 90) + 23 00
+ 24 00]

kg

S

24.10.33.40

Platne a listy vyrobené na 4-násobne vratnej valcovacej stolici,
šírky 600 mm alebo viac a široké pásy (z nehrdzavejúcej ocele)

7219 [21 (10 + 90)]

kg

S

5.10.2010

PRODCOM

SK

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/133

Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 24.10.34: Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm
24.10.34.10 z

Ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch na prevalco
vanie, šírky menej ako 600 mm (z nehrdzavejúcej ocele)

7220 [11 00 + 12 00]

kg

S

24.10.34.20 z

Ostatné ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch, šírky
menej ako 600 mm (z nehrdzavejúcej ocele)

7220 [11 00 + 12 00]

kg

S

CPA 24.10.35: Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.35.10

Ploché valcované výrobky z nástrojovej ocele alebo legovanej
ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou 600 mm alebo väčšou,
po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch
(s výnimkou výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elek
troocele)

7225 [30 (10 + 90)]

kg

S

24.10.35.20

Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou 600
mm alebo väčšou, valcované za tepla alebo za studena (úberom
za studena)

7225 [30 30 + 40 15 +
50 20]

kg

S

24.10.35.30

Ploché valcované výrobky z nástrojovej ocele alebo legovanej
ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou 600 mm alebo väčšou,
po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch
(s výnimkou organicky potiahnutých výrobkov, výrobkov
s hrúbkou menšou ako 4,75 mm a výrobkov z rýchloreznej
alebo kremíkovej elektroocele)

7225 [40 (12 + 40 + 60)]

kg

S

24.10.35.40

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou 600 mm alebo väčšou, po valcovaní za tepla
už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou menšou ako
4,75 mm (s výnimkou výrobkov z nástrojovej ocele, rýchlo
reznej ocele alebo kremíkovej elektroocele)

7225 40 90

kg

S

24.10.35.50

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou 600 mm alebo väčšou, valcované za tepla
alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené
(s výnimkou výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých
zinkom a výrobkov z kremíkovej elektroocele)

7225 99 00

kg

S

CPA 24.10.36: Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm (okrem
výrobkov z kremíkovej elektroocele)
24.10.36.00

Ploché valcované výrobky z ostatných legovaných ocelí, po
valcovaní za tepla už ďalej neupravené, so šírkou menšou
ako 600 mm (s výnimkou výrobkov z kremíkovej elektroocele)

7226 [91 (20 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 24.10.41: Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.41.10 z

Nepotiahnuté listy, platne a pásy valcované za studena, so
šírkou 600 mm alebo väčšou, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7209 [15 00 + 16 90 +
17 90 + 18 (91 + 99) +
25 00 + 26 90 + 27 90 +
28 90 + 90 (20 + 80)]

kg

S

24.10.41.30 z

Nežíhané elektrické listy a pásy šírky 600 mm alebo viac

7209 [16 90 + 17 90 + 18
(91 + 99) + 26 90 + 27 90
+ 28 90 + 90 (20 + 80)]

kg

S

24.10.41.50

Elektrické listy a pásy, s neorientovanou štruktúrou, so šírkou
600 mm alebo väčšou

7209 [16 10 + 17 10 +
18 10 + 26 10 + 27 10 +
28 10]

kg

S

CPA 24.10.42: Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.42.00

List, platňa a široký pás valcovaný za studena, šírkou 600 mm
alebo viac (z nehrdzavejúcej ocele)

7219 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 33 (10 + 90) + 34 (10 +
90) + 35 (10 + 90) + 90 (20
+ 80)]

kg

S
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CPA 24.10.43: Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.43.00

Ploché valcované výrobky z ostatných legovaných ocelí, po
valcovaní za studena už ďalej neupravené, so šírkou 600 mm
alebo väčšou

7225 50 80

kg

S

CPA 24.10.51: Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté
24.10.51.10

Cínové plechy, ostatné pocínované listy a pásy, vrátane elek
trolyticky pochrómovanej ocele (ECCS)

7210 [11 00 + 12 (20 + 80)
+ 50 00 + 70 10 + 90 40] +
10 10]

kg

S

24.10.51.20

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou 600 mm alebo väčšou, elektrolyticky pokovované
alebo potiahnuté zinkom

7210 30 00

kg

S

24.10.51.30

Listy a pásy pokovované za tepla, so šírkou 600 mm alebo
väčšou

7210 [20 00 + 41 00 +
49 00 + 61 00 + 69 00 +
90 80]

kg

S

24.10.51.40

Organicky pokryté listy šírky 600 mm alebo viac

7210 70 80

kg

S

24.10.51.50

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou 600 mm alebo väčšou, plátované

7210 90 30

kg

S

CPA 24.10.52: Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté
24.10.52.10

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou 600 mm alebo väčšou, valcované za tepla
alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovo
vané alebo potiahnuté zinkom (svýnimkou výrobkov
z kremíkovej elektroocele)

7225 91 00

kg

S

24.10.52.30

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou 600 mm alebo väčšou, valcované za tepla
alebo za studena (úberom za studena) a pokovované alebo
potiahnuté zinkom (s výnimkou výrobkov pokovovaných
alebo potiahnutých elektrolyticky a výrobkov z kremíkovej
elektroocele)

7225 92 00

kg

S

CPA 24.10.53: Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou ≥ 600 mm
24.10.53.10

Orientované elektrické listy a pásy šírky 600 mm alebo viac

7225 11 00

kg

S

24.10.53.30

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou
600 mm alebo väčšou, s neorientovanou štruktúrou

7225 [19 (10 + 90)]

kg

S

CPA 24.10.54: Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou < 600 mm
24.10.54.10

Elektrické strihané pásy valcované za studena, zrnité oriento
vané, z nelegovanej ocele a nízkouhlíkovej ocele, so šírkou
< 600 mm

7226 11 00

kg

S

24.10.54.30

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou
menšou ako 600 mm, s neorientovanou štruktúrou

7226 [19 (10 + 80)]

kg

S

kg

S

CPA 24.10.55: Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou < 600 mm
24.10.55.00

Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou
menšou ako 600 mm

7226 20 00

CPA 24.10.61: Tyče a prúty z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch
24.10.61.10

Ohýbaný alebo inak deformovaný drôt (z nelegovanej ocele)

7213 10 00

kg

S

24.10.61.20

Drôt z automatovej ocele

7213 20 00

kg

S

24.10.61.30

Drôt použitý na spevňovanie betónu (sieťovina/za studena
ohýbané tyče)

7213 91 10

kg

S
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24.10.61.40

Drôt do pneumatikových kordov

7213 91 20

kg

S

24.10.61.90

Ostatné drôty (z nelegovanej ocele)

7213 [91 (41 + 49 + 70 +
90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

Poznámky

CPA 24.10.62: Ostatné tyče a prúty z ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane
krútených po valcovaní
24.10.62.10

Vystužovacie tyče valcované za tepla

7214 [20 00 + 99 10]

kg

S

24.10.62.30

Tyče z automatovej ocele valcované za tepla

7214 30 00

kg

S

24.10.62.50

Tyče valcované za tepla (s výnimkou dutých vŕtacích tyčí)
z nelegovanej ocele (z inej ako automatovej ocele)

7214 [10 00 + 91 (10 + 90)
+ 99 (31 + 39 + 50 + 71 +
79 + 95)]

kg

S

kg

S

CPA 24.10.63: Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch
24.10.63.00

Drôt valcovaný za tepla vo zvitkoch (z nehrdzavejúcej ocele)

7221 [00 (10 + 90)]

CPA 24.10.64: Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopra
cované, ale vrátane krútených po valcovaní
24.10.64.10

Tyče s kruhovým prierezom valcované za tepla (z nehrdzave
júcej ocele)

7222 [11 (11 + 19 + 81 +
89)]

kg

S

24.10.64.30

Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, výlučne valcované za tepla,
ťahané za tepla alebo pretláčané (s výnimkou tých, ktoré majú
kruhovitý prierez)

7222 [19 (10 + 90)]

kg

S

24.10.64.50

Kované tyče (z nehrdzavejúcej ocele)

7222 [30 (51 + 91)]

kg

S

24.10.64.70

Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, tvarované za studena alebo
dokončené za studena a ďalej upravované alebo tvarované za
tepla a ďalej upravované, i. n. (s výnimkou kovaných výrobkov)

7222 30 97

kg

T

CPA 24.10.65: Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch
24.10.65.10

Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, valcované za tepla,
v nepravidelne navinutých zvitkoch

7227 10 00

kg

S

24.10.65.30

Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele, valcované za tepla
v nepravidelne navinutých zvitkoch

7227 20 00

kg

S

24.10.65.50

Drôt valcovaný za tepla (z ložiskovej ocele)

7227 90 50

kg

S

24.10.65.70

Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valco
vané za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch (s výnimkou
výrobkov z ložiskovej ocele, rýchloreznej ocele alebo kremí
kovej elektroocele)

7227 [90 (10 + 95)]

kg

S

CPA 24.10.66: Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej
neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní
24.10.66.10

Tyče z rýchloreznej ocele valcované za tepla

7228 [10 (20 + 50)]

kg

S

24.10.66.20

Tyče z kremíkomangánovej ocele valcované za tepla

7228 [20 (10 + 91)]

kg

S

24.10.66.30

Tyče z ložiskovej ocele valcované za tepla

7228 [30 (41 + 49)]

kg

S

24.10.66.40

Tyče z nástrojovej ocele valcované za tepla

7228 [30 20 + 40 10]

kg

S
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7228 [30 (61 + 69 + 70 +
89) + 40 90 + 60 20]

kg

S

7228 60 80

kg

T

7228 80 00

kg

S

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

24.10.66.50

Tyče z legovanej ocele (inej ako nehrdzavejúcej, nástrojovej,
kremíkomangánovej, ložiskovej a rýchloreznej) valcované za
tepla (s výnimkou dutých vrtných tyčí a prútov)

24.10.66.60

Tyče/prúty, z legovanej ocele, tvarované za studena alebo
dokončované za studena (napr. ťahané za studena), striekané,
poťahované, plátované alebo ďalej spracované (s výnimkou
nehrdzavejúcej ocele)

Poznámky

CPA 24.10.67: Duté vrtné tyče a prúty
24.10.67.00

Duté vŕtacie tyče

CPA 24.10.71: Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nelegovanej ocele
24.10.71.10

U-profily veľkosti 80 mm a viac (z nelegovanej ocele)

7216 [31 (10 + 90)]

kg

S

24.10.71.20

I-profily veľkosti 80 mm a viac (z nelegovanej ocele)

7216 [32 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

24.10.71.30

H-profily veľkosti 80 mm a viac (z nelegovanej ocele)

7216 [33 (10 + 90)]

kg

S

24.10.71.40

Ostatné otvorené profily, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla
alebo pretláčaní už ďalej neupravené, z nelegovanej ocele

7216 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 40 (10 + 90) + 50
(10 + 91 + 99)]

kg

S

CPA 24.10.72: Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nehrdzavejúcej ocele
24.10.72.00

Otvorené profily, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo
pretláčaní už ďalej neupravené, z nehrdzavejúcej ocele

7222 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 24.10.73: Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z ostatnej legovanej ocele
24.10.73.00

Otvorené profily, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo
pretláčaní už ďalej neupravené, z ostatnej legovanej ocele

7228 70 10

kg

S

CPA 24.10.74: Štetovnice z ocele a zvárané otvorené profily z ocele
24.10.74.10

Štetovnicová stena (z ocele)

7301 10 00

kg

S

24.10.74.20

Zvárané a za studena tvarované profily (z ocele)

7301 20 00

kg

S

kg

S

CPA 24.10.75: Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele
24.10.75.00

Koľajový materiál (z ocele)

7302 [10 (10 + 21 + 23 +
29 + 40 + 50 + 90) + 30 00
+ 40 00 + 90 00]

NACE 24.20: Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
CPA 24.20.11: Rúry, rúrky používané na ropovody alebo plynovody, bezšvíkové, z ocele
24.20.11.10

Rúrky, bezšvíkové, druhov používaných na ropovody alebo
plynovody, z nehrdzavejúcej ocele

7304 11 00

kg

S

24.20.11.50

Rúrky, bezšvíkové, druhov používaných na ropovody alebo
plynovody, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7304 [19 (10 + 30 + 90)]

kg

S
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CPA 24.20.12: Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, bezšvíkové, z ocele
24.20.12.10

Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky, bezšvíkové, druhov používa
ných pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej
ocele

7304 [22 00 + 24 00]

kg

S

24.20.12.50

Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky, bezšvíkové, druhov používa
ných pri ropných alebo plynových vrtoch, z inej ako nehrdza
vejúcej ocele

7304 [23 00 + 29 (10 + 30
+ 90)]

kg

S

CPA 24.20.13: Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, z ocele
24.20.13.10

Rúry
a
rúrky,
bezšvíkové,
kruhovitého
prierezu,
z nehrdzavejúcej ocele (s výnimkou rúrok druhov používaných
na ropovody alebo plynovody a pažníc, čerpacích a vrtných
rúrok používaných pri ropných alebo plynových vrtoch)

7304 [41 00 + 49 (10 + 93
+ 95 + 99)]

kg

S

24.20.13.30

Presné rúry a rúrky, bezšvíkové, kruhovitého prierezu, ťahané
za studena alebo valcované za studena, z inej ako nehrdzave
júcej ocele

7304 [31 20 + 51 81]

kg

S

24.20.13.50

Rúry a rúrky, bezšvíkové, kruhovitého prierezu, ťahané za
studena alebo valcované za studena, z inej ako nehrdzavejúcej
ocele (s výnimkou presných rúr a rúrok)

7304 [31 80 + 51 (12 + 18
+ 89)]

kg

S

24.20.13.70

Rúry a rúrky, bezšvíkové, kruhovitého prierezu, dokončené za
tepla, z inej ako nehrdzavejúcej ocele (s výnimkou rúrok
druhov používaných na ropovody alebo plynovody a pažníc,
čerpacích a vrtných rúrok používaných pri ropných alebo
plynových vrtoch)

7304 [39 (10 + 52 + 58 +
92 + 93 + 98) + 59 (10 +
32 + 38 + 92 + 93 + 99)]

kg

S

kg

S

CPA 24.20.14: Rúry a rúrky s prierezom iným ako kruhovitým a duté profily z ocele
24.20.14.00

Rúry a rúrky, bezšvíkové, nekruhovitého prierezu, a duté
profily, bezšvíkové, z ocele

7304 90 00

CPA 24.20.21: Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele
24.20.21.10

Rúrky, pozdĺžne zvárané, druhov používaných na ropovody
alebo plynovody, s vonkajším priemerom presahujúcim 406,4
mm, z ocele

7305 [11 00 + 12 00]

kg

S

24.20.21.50

Rúrky, iné ako pozdĺžne zvárané, druhov používaných na ropo
vody alebo plynovody, s vonkajším priemerom presahujúcim
406,4 mm, z ocele

7305 19 00

kg

S

CPA 24.20.22: Pažnice a čerpacie rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm,
z ocele
24.20.22.00

Pažnice, zvárané, druhov používaných pri ropných alebo plyno
vých vrtoch, s vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm,
z ocele

7305 20 00

kg

S

CPA 24.20.23: Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele
24.20.23.00

Rúry a rúrky,
406,4 mm, z
na ropovody
ropných alebo

zvárané, s vonkajším priemerom presahujúcim
ocele (s výnimkou rúrok druhov používaných
alebo plynovody a pažníc používaných pri
plynových vrtoch)

7305 [31 00 + 39 00]

kg

S

CPA 24.20.24: Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, ako napr. nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané, s vonkajším
priemerom > 406,4 mm, z ocele
24.20.24.00

Rúry a rúrky, nitované, spájané sponou alebo podobne uzavie
rané, s vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, z ocele
(s výnimkou rúrok používaných na ropovody alebo plynovody,
pažníc používaných pri ropných alebo plynových vrtoch
a zváraných rúr a rúrok)

7305 90 00

kg

S
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CPA 24.20.31: Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele
24.20.31.10

Rúrky, pozdĺžne alebo špirálovito zvárané, druhov používaných
na ropovody alebo plynovody, s vonkajším priemerom rovným
alebo nepresahujúcim 406,4 mm, z nehrdzavejúcej ocele

7306 [11 (10 + 90)]

kg

S

24.20.31.50

Rúrky, pozdĺžne alebo špirálovito zvárané, druhov používaných
na ropovody alebo plynovody, s vonkajším priemerom rovným
alebo nepresahujúcim 406,4 mm, z inej ako nehrdzavejúcej
ocele

7306 [19 (10 + 90)]

kg

S

CPA 24.20.32: Pažnice a čerpacie rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm,
z ocele
24.20.32.10

Pažnice, zvárané, druhov používaných pri ropných alebo plyno
vých vrtoch, s vonkajším priemerom rovným alebo nepresahu
júcim 406,4 mm, z nehrdzavejúcej ocele

7306 21 00

kg

S

24.20.32.50

Pažnice, zvárané, druhov používaných pri ropných alebo plyno
vých vrtoch, s vonkajším priemerom rovným alebo nepresahu
júcim 406,4 mm, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7306 29 00

kg

S

CPA 24.20.33: Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele
24.20.33.10

Rúry a rúrky, zvárané, kruhovitého prierezu, s vonkajším prie
merom rovným alebo nepresahujúcim 406,4 mm,
z nehrdzavejúcej ocele (s výnimkou rúrok druhov používaných
na ropovody alebo plynovody a pažníc používaných prirop
ných alebo plynových vrtoch)

7306 [40 (20 + 80)]

kg

S

24.20.33.40

Presné rúry a rúrky, zvárané, kruhovitého prierezu, s vonkajším
priemerom rovným alebo nepresahujúcim 406,4 mm, z inej
ako nehrdzavejúcej ocele

7306 [30 (11 + 19) + 20)]

kg

S

24.20.33.70

Rúry a rúrky, tvarované za tepla alebo za studena a zvárané,
kruhovitého prierezu, s vonkajším priemerom rovným alebo
nepresahujúcim 406,4 mm, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7306 [30 (41 + 49 + 72 +
77 + 80) + 80)]

kg

S

CPA 24.20.34: Rúry a rúrky, s prierezom iným ako kruhovitým, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele
24.20.34.10

Rúry a rúrky, tvarované za tepla alebo za studena a zvárané,
nekruhovitého prierezu, z nehrdzavejúcej ocele

7306 [61 10 + 69 10]

kg

S

24.20.34.30

Rúry a rúrky, tvarované za tepla alebo za studena a zvárané,
štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu, s hrúbkou steny
rovnajúcou sa alebo nepresahujúcou 2 mm, z inej ako nehrdza
vejúcej ocele

7306 61 92

kg

S

24.20.34.50

Rúry a rúrky, tvarované za tepla alebo za studena a zvárané,
štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu, s hrúbkou steny
presahujúcou 2 mm, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7306 61 99

kg

S

24.20.34.70

Rúry a rúrky, tvarované za tepla alebo za studena a zvárané,
nekruhovitého prierezu iného ako štvorcového alebo obdĺžni
kového, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7306 69 90

kg

S

CPA 24.20.35: Ostatné rúry a rúrky, ako napr. nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm,
z ocele
24.20.35.00

Rúry a rúrky, nitované, spájané sponou alebo podobne uzavie
rané, z ocele (s výnimkou rúrok používaných na ropovody
alebo plynovody, pažníc používaných pri ropných alebo plyno
vých vrtoch a ostatných zváraných rúr a rúrok)

7306 90 00

kg

S
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CPA 24.20.40: Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, iné ako liate
24.20.40.10

Príruby, z ocele (okrem liatinových)

7307 [21 00 + 91 00]

kg

S

24.20.40.30

Kolená, ohyby, spoje, nátrubky a iné príslušenstvo rúr a trubíc
so závitom, z ocele (okrem liatinových)

7307 [22 (10 + 90) + 29 10
+ 92 (10 + 90) + 10)]

kg

S

24.20.40.50

Kolená, ohyby, spoje, nátrubky a iné príslušenstvo rúr a trubíc
určené na zváranie, z ocele (okrem liatinových)

7307 [29 (30 + 90) + 99
(30 + 90)]

kg

S

24.20.40.73

Kolená a ohyby pre rúry alebo trubice, z ocele (okrem liatino
vých), na zváranie na tupo

7307 [23 10 + 93 (11 +
91)]

kg

S

24.20.40.75

Príslušenstvo pre rúry alebo trubice, iné než kolená a ohyby,
z ocele (okrem liatinových), na zváranie na tupo

7307 [23 90 + 93 (19 +
99)]

kg

S

NACE 24.31: Ťahanie tyčí za studena
CPA 24.31.10: Tyče a ťažké profily z nelegovanej ocele ťahané za studena
24.31.10.10

Tyče a prúty z automatovej nelegovanej ocele, nie ďalej spra
cované ako tvárnením za studena alebo dokončovaním za
studena (napr. ťahaním za studena)

7215 10 00

kg

T

24.31.10.20

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, nie
ďalej spracované ako tvárnením za studena alebo dokončo
vaním za studena (napr. ťahaním za studena), s obsahom uhlíka
< 0,25 %, zo štvorcovým alebo iným ako pravouhlým prie
rezom (s výnimkou tých, ktoré sú z automatovej ocele)

7215 50 19

kg

T

24.31.10.30

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, nie
ďalej spracované ako tvárnením za studena alebo dokončo
vaním za studena (napríklad ťahaním za studena), s obsahom
uhlíka < 0,25 %, z pravouhlým „iným ako štvorcovým“ prie
rezom (s výnimkou z tých, ktoré sú z automatovej ocele)

7215 50 11

kg

T

24.31.10.40

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegované ocele, tvárnené
za studena alebo dokončované za studena a ďalej spracované,
alebo tvárnené za tepla a ďalej spracované, i. n. (s výnimkou
valcovaných za tepla, ťahaných za tepla alebo pretláčaných za
tepla)

7215 90 00

kg

T

24.31.10.50

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, nie
ďalej spracované ako tvárnením za studena alebo dokončo
vaním za studena (napr. ťahaním za studena), s obsahom uhlíka
≥ 0,25 % (s výnimkou tých, ktoré sú z automatovej ocele)

7215 50 80

kg

T

24.31.10.60

Uholníky, profily a tvarovky, zo železa alebo nelegovanej ocele,
nie ďalej spracované ako tvarované za studena alebo dokončo
vané za studena (napr. ťahané za studena) (s výnimkou profi
lových plechov)

7216 69 00

kg

T

kg

T

CPA 24.31.20: Tyčea ťažké profily z legovanej ocele, inej ako nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena
24.31.20.10

Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena
alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, ešte ďalej
upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (s
výnimkou kovaných výrobkov, polotovarov alebo plochých
valcovaných výrobkov, tyčí a prútov valcovaných za tepla
v nepravidelne navinutých zvitkoch); tyče a prúty
z kremíkomangánovej ocele, výlučne tvarované za studena
alebo dokončené za studena alebo valcované za tepla vrátane
ďalej upravených (s výnimkou práve plátovaných polotovarov
valcovaných za tepla, ťahaných za tepla alebo pretláčaných,
plochých valcovaných výrobkov, tyčí a prútov valcovaných za
tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)

7228 [10 90 + 20 99]
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24.31.20.20

Tyče/prúty, z ocele s obsahom 0,9 % až 1,15 % uhlíka, 0,5 % až
2 % chrómu a ≤ 0,5 % molybdénu, len tvarované za studena
alebo dokončované za studena (napr. ťahané za studena)
(s výnimkou polotovarov/plochých valcovaných výrobkov;
tyčí/prútov valcovaných za tepla v nepravidelne vinutých ciev
kach)

7228 50 40

kg

T

24.31.20.30

Tyče/prúty, z legovanej nástrojovej ocele, len tvarované za
studena alebo dokončované za studena (napr. ťahané za
studena) (s výnimkou polotovarov/plochých valcovaných
výrobkov; tyčí/prútov valcovaných za tepla v nepravidelne vinu
tých cievkach)

7228 50 20

kg

T

24.31.20.40

Tyče/prúty, z legovanej ocele, tvarované za studena alebo
dokončované za studena (napr. ťahané za studena) (s výnimkou
nehrdzavejúcej ocele, rýchloreznej ocele, kremíkomangánovej
ocele, legovanej ložiskovej ocele, legovanej nástrojovej ocele)

7228 [50 (61 + 69 + 80)]

kg

T

24.31.20.50

Prierezy, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúca, tvárnené za
studena alebo dokončované za studena (napr. ťahané za
studena)

7228 70 90

kg

T

kg

T

CPA 24.31.30: Tyče a ťažké profily z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena
24.31.30.00

Tyče ťahané za studena a ťažké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 [20 (11 + 19 + 21 +
29 + 31 + 39 + 81 + 89)]

NACE 24.32: Valcovanie pásov za studena
CPA 24.32.10: Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm
24.32.10.11 z

Úzke pásy valcované za studena z nelegovanej ocele, obsahu
júcej < 0,25 % uhlíka, so šírkou < 600 mm

7211 [23 (30 + 80) + 90
(20 + 80)]

kg

S

24.32.10.12 z

Úzke pásy valcované za studena z nelegovanej ocele, obsahu
júcej ≥ 0,25 % ale < 0,6 % uhlíka, so šírkou < 600 mm

7211 29 00

kg

S

24.32.10.14 z

Úzke pásy valcované za studena z nelegovanej ocele, obsahu
júcej > 0,6 % uhlíka, so šírkou < 600 mm

7211 29

kg

S

24.32.10.16 z

Úzke pásy valcované za studena z legovanej ocele inej ako
nehrdzavejúcej a elektrickej, so šírkou < 600 mm

7226 92 00

kg

S

24.32.10.18 z

Úzke pásy valcované za studena z nehrdzavejúcej ocele
(s výnimkou izolovaných elektrických pásov, vlnitých pásov
s jednou pílovitou hranou alebo fazetou), so šírkou < 600 mm

7220 [20 (21 + 29 + 41 +
49 + 81 + 89) + 90 (20 +
80)]

kg

S

24.32.10.22 z

Strihané pásy valcované za studena z nelegovanej ocele
a legovanej ocele inej ako nehrdzavejúca a elektrická, so šírkou
< 600 mm

kg

S

24.32.10.25

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele,
so šírkou menšou ako 600 mm, jednoducho valcované za
studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované ani
nepotiahnuté, obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka,
„elektrické“

7211 23 20

kg

S

24.32.10.28 z

Strihané pásy valcované za studena z nehrdzavejúcej ocele, so
šírkou < 600 mm

7220 [20 (21 + 29 + 41 +
49 + 81 + 89) + 90 (20 +
80)]

kg

S

24.32.10.30

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou menšou ako 600 mm, valcované za tepla
alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovo
vané alebo potiahnuté zinkom (s výnimkou výrobkov
z rýchloreznej alebo kremíkovej elektroocele)

7226 99 10

kg

S
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24.32.10.40

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou menšou ako 600 mm, valcované za tepla
alebo za studena (úberom za studena) a pokovované alebo
potiahnuté zinkom (s výnimkou výrobkov elektrolyticky poko
vovaných alebo potiahnutých a výrobkov z rýchloreznej ocele
alebo kremíkovej elektroocele)

7226 99 30

kg

S

24.32.10.50

Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdza
vejúcej, so šírkou menšou ako 600 mm, valcované za tepla
alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené
(s výnimkou výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých
zinkom a výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektroo
cele)

7226 99 70

kg

S

CPA 24.32.20: Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo potiahnuté, so šírkou < 600 mm
24.32.20.10

Plátované úzke pásy, valcované za studena, z nelegovanej ocele,
(s výnimkou izolovaných elektrických pásov), so šírkou
< 600 mm

24.32.20.20 z

Oceľový list a pás, pokovované za tepla alebo elektrolyticky, so
šírkou menšou ako 600 mm

24.32.20.30 z

Organicky potiahnutý
< 600 mm

24.32.20.40 z

7212 60 00

kg

S

kg

S

7212 [40 (20 + 80)]

kg

S

Strihané pásy valcované za studena z nelegovanej ocele, tepelne
potiahnuté kovom, so šírkou < 600 mm

7212 [10 90 + 30 00 + 50
(20 + 30 + 40 + 90)]

kg

S

24.32.20.50 z

Strihané pásy valcované za studena z nelegovanej ocele, elek
trolyticky potiahnuté kovom, so šírkou < 600 mm

7212 [50 (20 + 30 + 40 +
61 + 69 + 90)]

kg

S

24.32.20.60 z

Strihané pásy valcované za studena z organicky pokrytého
tenkého oceľového plechu, so šírkou < 600 mm

7212 40 80

kg

S

tenký

oceľový

plech,

so

šírkou

NACE 24.33: Tvarovanie alebo skladanie za studena
CPA 24.33.11: Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nelegovanej ocele
24.33.11.10

Profily po tvárnení za studena, získané z plochých výrobkov,
z nelegovanej ocele, nepoťahované

7216 [61 (10 + 90)]

kg

S

24.33.11.30

Profily po tvárnení za studena, získané z plochých výrobkov,
z nelegovanej ocele, pozinkované

7216 91 80

kg

S

24.33.11.50

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej
ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena
a ďalej upravované alebo po kovaní už ďalej neupravené,
alebo kované, alebo tvarované za tepla inými prostriedkami
a ďalej upravované, i. n. (s výnimkou plochých valcovaných
výrobkov)

7216 99 00

kg

S

7222 40 50

kg

S

7216 91 10

kg

S

7308 90 51

kg

S

CPA 24.33.12: Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nehrdzavejúcej ocele
24.33.12.00

Profily po tvárnení za studena, získané z plochých výrobkov,
z nehrdzavejúcej ocele

CPA 24.33.20: Rebrové plechy z nelegovanej ocele
24.33.20.00

Tenké plechy (ryhované), po tvárnení za studena, z nelegovanej
ocele

CPA 24.33.30: Sendvičové panely z potiahnutého oceľového plechu
24.33.30.00

Konštrukčné prvky najmä z tenkých plechov zo železa alebo
ocele obsahujúce dvojstenné profilované tenké plechy
s izolačnou výplňou (s výnimkou montovaných stavieb)
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NACE 24.34: Ťahanie drôtov za studena
CPA 24.34.11: Drôty z nelegovanej ocele ťahané za studena
24.34.11.30

Drôt zo železa alebo nelegovanej ocele, s obsahom C < 0,25 %
vrátane vlneného drôtu s výnimkou lanka, ostnatého drôtu
používaného na oplotenie – dvojitý drôt – pílovitého drôtu,
izolovaného elektrického drôtu

7217 [10 (10 + 31 + 39) +
20 (10 + 30) + 30 (41 + 49)
+ 20)]

kg

S

24.34.11.50

Drôt zo železa alebo nelegovanej ocele, s obsahom 0,25 %
≤ C< 0,6 % vrátane vlneného drôtu s výnimkou lanka, ostna
tého drôtu používaného na oplotenie – dvojitý drôt pílovitého
drôtu, izolovaného elektrického drôtu

7217 [10 50 + 20 50 +
30 50 + 90 50]

kg

S

24.34.11.70

Drôt zo železa alebo nelegovanej ocele, s obsahom C > 0,6 %
vrátane vlneného drôtu s výnimkou lanka, ostnatého drôtu
používaného na oplotenie – dvojitý drôt – pílovitého drôtu,
izolovaného elektrického drôtu

7217 [10 90 + 20 90 +
30 90 + 90 90]

kg

S

7223 [00 (11 + 19 + 91 +
99)]

kg

S

7229 [20 00 + 90 (20 + 50
+ 90)]

kg

S

CPA 24.34.12: Drôty z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena
24.34.12.00

Drôt, z nehrdzavejúcej ocele (s výnimkou veľmi jemných steril
ných nehrdzavejúcich drôtov používaných na chirurgické zoší
vanie)

CPA 24.34.13: Drôty z ostatnej legovanej ocele ťahané za studena
24.34.13.00

Drôt z legovanej ocele (s výnimkou lanka, ostnatého drôtu
používaného na oplotenie – dvojitý drôt – pílovitého drôtu,
izolovaného elektrického drôtu, nehrdzavejúcej ocele)

NACE 24.41: Výroba drahých kovov
CPA 24.41.10: Striebro surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku
24.41.10.30

Striebro netepané alebo v podobe prášku (vrátane pozlacova
ného alebo platinovaného)

7106 [10 00 + 91 (10 +
90)]

kg

T

24.41.10.50

Striebro v podobe polotovarov (vrátane pozlacovaného alebo
platinovaného) (s výnimkou tepaného alebo v podobe práškov)

7106 [92 (20 + 80)]

kg

T

CPA 24.41.20: Zlato surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku
24.41.20.30

Zlato netepané alebo v podobe prášku pre nemincové použitie
(vrátane platinovaného)

7108 [11 00 + 12 00]

kg

T

24.41.20.50

Zlato v podobe polotovaru pre nemincové použitie (vrátane
platinovaného) (s výnimkou tepaného alebo v práškovej forme)

7108 [13 (10 + 80)]

kg

T

24.41.20.70

Mincovné zlato (vrátane platinovaného)

7108 20 00

kg

T

CPA 24.41.30: Platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku
24.41.30.30

Platina, paládium, ródium, irídium, osmium a ruténium nete
pané alebo v podobe práškov

7110 [11 00 + 21 00 +
31 00 + 41 00]

kg

T

24.41.30.50

Platina, paládium, ródium, irídium, osmium a ruténium
v podobe polotovarov (s výnimkou tepaného alebo
v práškovej podobe)

7110 [19 (10 + 80) + 29 00
+ 39 00 + 49 00]

kg

T

24.41.30.70

Katalyzátory v podobe drôteného sita alebo mriežky, z platiny

7115 10 00

kg

S
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Poznámky

CPA 24.41.40: Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, opracované len do formy polotovarov
24.41.40.00

Základné kovy, striebro, plátované zlatom, v podobe poloto
varov, ale nie ďalej spracované

7109 00 00

CPA 24.41.50: Základné kovy plátované striebrom a základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, opracované len do formy
polotovarov
24.41.50.30

Základné kovy plátované striebrom, v podobe polotovarov, ale
nie ďalej spracované

7107 00 00

kg

T

24.41.50.50

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou,
v podobe polotovarov, ale nie ďalej spracované

7111 00 00

kg

T

NACE 24.42: Výroba hliníka
CPA 24.42.11: Surový hliník
24.42.11.30

Surový (neopracovaný) hliník, nelegovaný (s výnimkou práškov
a vločiek)

7601 10 00

kg

T

24.42.11.53

Surové (neopracované) hliníkové zliatiny v primárnej podobe (s
výnimkou hliníkových práškov a vločiek)

7601 20 10

kg

T

24.42.11.55

Surové (neopracované) hliníkové zliatiny v sekundárnej podobe
(s výnimkou hliníkových práškov a vločiek)

7601 [20 (91 + 99)]

kg

T

2818 20 00

kg

T

7603 [10 00 + 20 00]

kg

T

CPA 24.42.12: Oxid hlinitý okrem umelého korundu
24.42.12.00

Oxid hlinitý (s výnimkou umelého korundu)

CPA 24.42.21: Hliníkový prášok a hliníkové vločky
24.42.21.00

Hliníkové prášky a hliníkové šupiny (vločky) (s výnimkou spra
covaných práškov alebo vločiek na použitie ako farby
a podobne)

CPA 24.42.22: Hliníkové tyče, prúty a profily
24.42.22.30

Hliníkové tyče, prúty a profily (s výnimkou tyčí a profilov
spracovaných na použitie na stavbách)

7604 [10 (10 + 90)]

kg

T

24.42.22.50

Hliníkové tyče, prúty, profily a duté profily, zo zliatin hliníka (s
výnimkou prútov a profilov spracovaných na použitie na stav
bách)

7604 [21 00 + 29 (10 +
90)]

kg

T

CPA 24.42.23: Hliníkové drôty
24.42.23.30

Hliníkový drôt, z nelegovaného hliníka (s výnimkou izolova
ných elektrických drôtov a káblov, dvojvodičov a vystužené
lanká z hliníkového drôtu, lankové drôty a káble)

7605 [11 00 + 19 00]

kg

T

24.42.23.50

Hliníkový drôt, zo zliatin hliníka (s výnimkou izolovaných elek
trických drôtov a káblov, dvojvodičov a vystužené lanká
z hliníkového drôtu, lankové drôty a káble)

7605 [21 00 + 29 00]

kg

T

CPA 24.42.24: Hliníkové dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,2 mm
24.42.24.30

Hliníkové hrubé a tenké plechy a pásy, s hrúbkou > 0,2 mm

7606 [11 (10 + 91 + 93 +
99) + 00)]

kg

T

24.42.24.50

Hliníkové hrubé a tenké plechy a pásy, s hrúbkou > 0,2 mm,
zo zliatin hliníka

7606 [12 (10 + 50 + 91 +
93 + 99) + 00)]

kg

T
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kg

T

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 24.42.25: Hliníkové fólie s hrúbkou ≤ 0,2 mm
24.42.25.00

Hliníkové fólie, s hrúbkou ≤ 0,2 mm (s výnimkou rôznej
výplne)

CPA 24.42.26: Hliníkové rúry a rúrky a príslušenstvo k nim
24.42.26.30

Hliníkové rúry a rúrky (s výnimkou dutých profilov, rúrových
alebo rúrkových častí, pružné potrubia, rúry a rúrky spracované
na použitie na stavby, strojné alebo vozidlové časti, alebo
podobne)

7608 10 00

kg

T

24.42.26.50

Hliníkové rúry a rúrky, zo zliatin hliníka s výnimkou dutých
profilov, rúrových alebo rúrkových častí, pružné potrubia, rúry
a rúrky spracované na použitie na stavby, strojné alebo vozid
lové časti, alebo podobne)

7608 [20 (20 + 81 + 89)]

kg

T

24.42.26.70

Príslušenstvo k hliníkovým rúram a rúrkam (spojky, kolená,
nátrubky)(s výnimkou častí kohútikov, kohútov a ventilov,
držiaky rúr, skrutky a matice, sťahováky)

7609 00 00

kg

T

NACE 24.43: Výroba olova, zinku a cínu
CPA 24.43.11: Olovo surové
24.43.11.30

Rafinované surové (neopracované) olovo (s výnimkou olove
ných práškov alebo vločiek)

7801 10 00

kg

T

24.43.11.50

Surové (neopracované) olovo obsahujúce antimón (s výnimkou
olovených práškov alebo vločiek)

7801 91 00

kg

T

24.43.11.90

Surové (neopracované) olovo (s výnimkou olovených práškov
alebo vločiek, surového olova obsahujúceho antimón, rafino
vané)

7801 [99 (10 + 91 + 99)]

kg

T

CPA 24.43.12: Zinok surový
24.43.12.30

Surový (neopracovaný) zinok, nelegovaný (s výnimkou zinko
vého prachu, práškov a vločiek)

7901 [11 00 + 12 (10 + 30
+ 90)]

kg

T

24.43.12.50

Surový (neopracovaný) zinok, zliatiny zinku (s výnimkou
zinkového prachu, práškov a vločiek)

7901 20 00

kg

T

CPA 24.43.13: Cín surový
24.43.13.30

Surový (neopracovaný) cín, nelegovaný (s výnimkou cínových
práškov alebo vločiek)

8001 10 00

kg

T

24.43.13.50

Surový (neopracovaný) cín, zliatiny cínu (s výnimkou cínových
práškov alebo vločiek)

8001 20 00

kg

T

7804 [11 00 + 19 00 +
20 00]

kg

T

7903 [10 00 + 90 00]

kg

T

kg

T

CPA 24.43.21: Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a olovené vločky
24.43.21.00

Olovené hrubé a tenké plechy, pásy a fólie, olovený prášok
a vločky (s výnimkou olovených práškov alebo vločiek pripra
vených ako farby alebo podobne, izolovaných elektrických
pásov)

CPA 24.43.22: Zinkový prach, prášok a zinkové vločky
24.43.22.00

Zinkový prach, prášok a vločky (s výnimkou zinkového prachu,
práškov alebo vločiek pripravených ako farby alebo podobne,
zinkových granúl)

CPA 24.43.23: Zinkové tyče, prúty, profily a drôty; zinkové dosky, plechy, pásy a fólie
24.43.23.00

Zinkové tyče, prúty, profily, drôty, dosky, plechy, pásy a fólie

7904 00 00 + 7905 00 00

Poznámky

5.10.2010
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kg

T

7401 00 00

kg

T

7402 00 00

kg

T

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 24.43.24: Cínové tyče, prúty, profily a drôty
24.43.24.00

Cínové tyče, prúty, profily a drôty

8003 00 00

NACE 24.44: Výroba medi
CPA 24.44.11: Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)
24.44.11.00

Medené kamienky, cementová meď (zrážaná meď) (s výnimkou
medených práškov)

CPA 24.44.12: Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu
24.44.12.00

Nerafinovaná meď, medené anódy na elektrolytickú rafináciu
(vrátane surovej medi) (s výnimkou plátovanej elektromedi,
elektrolyticky pokovovaných anód)

CPA 24.44.13: Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové; predzliatiny medi
24.44.13.30

Rafinovaná meď, netvárnená, nelegovaná (s výnimkou valcova
ných, pretláčaných alebo kovaných spekaných výrobkov)

7403 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 19 00]

kg

T

24.44.13.70

Zliatiny medi (iné ako valcované, pretláčané alebo spekané
výrobky); predzliatiny medi (vrátane zliatín, ktoré sú prakticky
nekujné) (iné ako fosfid medi) (fosforová meď) obsahujúci viac
ako 15 % hmotnosti fosforu)

7403 [21 00 + 22 00 +
29 00] + 00 00]

kg

T

7406 [10 00 + 20 00]

kg

T

7407 [10 00 + 21 (10 + 90)
+ 29 (10 + 90)]

kg

T

CPA 24.44.21: Medený prášok a medené vločky
24.44.21.00

Medené prášky a vločky s výnimkou cementovej medi, práškov/
vločiek používaných v príprave náterov ako bronz/zlato,
(chemické zlúčeniny), rafinované medené granule

CPA 24.44.22: Medené tyče, prúty a profily
24.44.22.00

Medené a zo zliatin medi tyče, prúty a profily a duté profily (s
výnimkou tyčí a prútov získaných odlievaním alebo spekaním,
medených drôtených prútov vo zvitkoch)

CPA 24.44.23: Medené drôty
24.44.23.30

Medený drôt, z rafinovanej medi (s prierezom > 6 mm),
z medených zliatin

7408 [11 00 + 21 00 +
22 00 + 29 00]

kg

T

24.44.23.50

Medený drôt s prierezom ≤ 6 mm, ale > 0,5 mm (s výnimkou
dvojitého alebo šnúry vystužené s drôtom, lankové drôty
a káble)

7408 19 10

kg

T

24.44.23.70

Medený drôt s prierezom ≤ 0,5 mm (s výnimkou dvojitého
alebo šnúry vystužené s drôtom, lankových drôtov a káblov)

7408 19 90

kg

T

7409 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00 + 31 00 +
39 00 + 40 (10 + 90) + 00)]

kg

T

CPA 24.44.24: Medené dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,15 mm
24.44.24.00

Medené hrubé a tenké plechy a pásy, v hrúbke > 0,15 mm (s
výnimkou roztiahnutých medených kovov, izolovaných elek
trických pásov)

Poznámky
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CPA 24.44.25: Medené fólie s hrúbkou ≤ 0,15 mm
24.44.25.00

Medené fólie, v hrúbke ≤ 0,15 mm (s výnimkou rôznej výplne)

7410 [11 00 + 12 00 +
21 00 + 22 00]

CPA 24.44.26: Medené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam z medi
24.44.26.30

Medené rúry a rúrky

7411 [10 (11 + 19 + 90) +
21 (10 + 90) + 22 00 +
29 00]

kg

T

24.44.26.50

Príslušenstvo k rúram a rúrkam, z medi a medených zliatin
(vrátane spojok, kolien, nátrubkov, profilov a spojení) (s
výnimkou skrutiek a matíc používaných na spojenie/upevňo
vanie rúr/rúrok, častí s kohútikov, kohútov, ventilov)

7412 [10 00 + 20 00]

kg

T

kg

T

NACE 24.45: Výroba ostatných neželezných kovov
CPA 24.45.11: Nikel surový
24.45.11.00

Nikel surový

7502 [10 00 + 20 00]

CPA 24.45.12: Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu nikelnatého a ostatné medziprodukty metalurgie niklu
24.45.12.00

Niklové kamienky, slinky oxidu nikelnatého a iné medzipro
dukty z metalurgie niklu (vrátane nečistých oxidov niklu,
niklové zmesky, nečistý ferronikel)

7501 [10 00 + 20 00]

kg

T

7504 00 00

kg

T

7505 [11 00 + 12 00 +
21 00 + 22 00]

kg

T

7506 [10 00 + 20 00]

kg

T

7507 [11 00 + 12 00 +
20 00]

kg

T

CPA 24.45.21: Niklový prášok a niklové vločky
24.45.21.00

Niklový prášok a vločky (s výnimkou slinkov oxidu niklu)

CPA 24.45.22: Niklové tyče, prúty, profily a drôty
24.45.22.00

Niklové a zo zliatin niklu tyče, prúty, profily a drôty (s
výnimkou spracovaných tyčí, prútov alebo profilov na použitie
na stavbách, izolovaných elektrických tyčí a drôtov, smaltova
ných drôtov)

CPA 24.45.23: Niklové dosky, plechy, pásy a fólie
24.45.23.00

Niklové a zo zliatin niklu hrubé, tenké plechy, pásy a fólie (s
výnimkou roztiahnutých kovov)

CPA 24.45.24: Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim
24.45.24.00

Rúry, rúrky a príslušenstvo na rúry a rúrky z niklu

CPA 24.45.30: Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy a kovové zlúčeniny
24.45.30.13

Volfrám a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde neuve
dené

8101 [10 00 + 94 00 +
96 00 + 99 (10 + 90)]

kg

T

24.45.30.17

Molybdén a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde
neuvedené

8102 [10 00 + 94 00 +
95 00 + 96 00 + 99 00]

kg

T

24.45.30.23

Tantal a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde neuve
dené

8103 [20 00 + 90 (10 +
90)]

kg

T

24.45.30.25

Horčík a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde neuve
dené

8104 [11 00 + 19 00 +
30 00 + 90 00]

kg

T

Poznámky
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24.45.30.27

Kobaltový kamienok (lech) a ostatné medziprodukty metalurgie
kobaltu; kobalt a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde
neuvedené

8105 [20 00 + 90 00]

kg

T

24.45.30.30

Bizmut a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde neuve
dené Bizmut a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde
neuvedené

8106 [00 (10 + 90)] + 8107
[20 00 + 90 00]

kg

T

24.45.30.43

Titán a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde neuvedené

8108 [20 00 + 90 (30 + 50
+ 60 + 90)]

kg

T

24.45.30.47

Zirkónium a predmety z neho (iné ako odpad a šrot), inde
neuvedené antimón a predmety z neho (iné ako odpad
a šrot), inde neuvedené

8109 [20 00 + 90 00] +
8110 [10 00 + 90 00]

kg

T

24.45.30.55

Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium,
niób (columbium), rénium a tálium a predmety z týchto kovov,
inde neuvedené; vrátane odpadu a šrotu (okrem berýlia, chróma
a tália)

8112 [12 00 + 19 00 + 21
(10 + 90) + 29 00 + 51 00
+ 59 00 + 92 (10 + 21 +
31 + 81 + 89 + 91 + 95) +
99 (20 + 30 + 70)]

kg

T

24.45.30.57

Mangán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu, inde
neuvedené; cermety a predmety z nich, vrátane odpadu
a šrotu, inde neuvedené

8111 [00 (11 + 19 + 90)] +
8113 [00 (20 + 40 + 90)]

kg

T

Poznámky

NACE 24.51: Odlievanie železa
CPA 24.51.11: Služby súvisiace s liatím temperovanej (kujnej) liatiny
24.51.11.10

Kujné liatiny pre vozidlá, piestové motory a ostatné prístroje
a mechanické prístroje

—

kg

S

S1

24.51.11.90

Časti na ostatné použitie (z temperovanej liatiny)

—

kg

S

S1

CPA 24.51.12: Služby súvisiace s liatím gulôčkovej liatiny
24.51.12.10

Časti pozemných vozidiel (z tvárnej liatiny)

—

kg

S

S1

24.51.12.20

Kujné zliatiny pre prevodové hriadele, kľukové hriadele,
vačkové hriadele, kľuky, ložiskové puzdrá a ložiskové panvy
(iné ako ložiskové puzdrá s guľkovými alebo valčekovými
ložiskami)

—

kg

S

S1

24.51.12.40

Ostatné časti piestových motorov a strojárenských výrobkov (z
tvárnej liatiny)

—

kg

S

S1

24.51.12.50

Tvárna liatina pre strojné a mechanické zariadenia s výnimkou
pre piestové motory

—

kg

S

S1

24.51.12.90

Tvárna liatina pre lokomotívy/vozne/ich častí, používané inde
ako v pozemných vozidlách, ložiskových krytoch, jednodu
chých ložiskových hriadeľov, piestových motoroch, ozubenia,
remeníc, spojok, strojov

—

kg

S

S1

CPA 24.51.13: Služby súvisiace s liatím sivej liatiny
24.51.13.10

Netvárna liatina pre pozemné vozidlá s výnimkou pre lokomo
tívy alebo vozne, konštrukcie priemyselných vozidiel

—

kg

S

S1

24.51.13.20

Sivé zliatiny pre prevodové hriadele, kľukové hriadele, vačkové
hriadele, kľuky, ložiskové puzdrá a ložiskové panvy (iné ako
ložiskové puzdrá s guľkovými alebo valčekovými ložiskami)

—

kg

S

S1
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24.51.13.40

Ostatné časti piestových motorov a strojárenských výrobkov (z
netvárnej liatiny)

—

kg

S

S1

24.51.13.50

Netvárna liatina pre strojné a
s výnimkou pre piestové motory

zariadenia

—

kg

S

S1

24.51.13.90

Netvárna liatina pre lokomotívy/vozne/ich častí, používané inde
ako v pozemných vozidlách, ložiskových krytoch, jednodu
chých ložiskových hriadeľov, piestových motoroch, ozubenia,
remeníc, spojok, strojov

—

kg

S

S1

7303 [00 (10 + 90)]

kg

T

mechanické

CPA 24.51.20: Rúry, rúrky a duté profily z liatiny
24.51.20.00

Rúry, rúrky a duté profily z liatiny s výnimkou rúr, rúrok,
dutých profilov vyrobených do určených častí výrobkov, takých
ako časti radiátorov ústredného kúrenia a strojové časti

CPA 24.51.30: Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatiny
24.51.30.30

Príslušenstvo na rúry a rúrky, z nekujnej liatiny

7307 [11 (10 + 90)]

kg

T

24.51.30.50

Príslušenstvo pre rúry a rúrky z kujnej liatiny

7307 19 10

kg

T

NACE 24.52: Odlievanie ocele
CPA 24.52.10: Služby súvisiace s liatím ocele
24.52.10.10

Oceľové odliatky pre pozemné vozidlá s výnimkou pre loko
motívy alebo vozne, konštrukcie priemyselných vozidiel

—

kg

S

S1

24.52.10.30

Oceľové odliatky pre ložiskové kryty a jednoduché hriadeľové
ložiská (s výnimkou tých, ktoré sú pre ložiskové kryty spojené
guľôčkou alebo valčekom ložiska)

—

kg

S

S1

24.52.10.40

Ostatné časti piestových motorov a mechanických motorov

—

kg

S

S1

24.52.10.50

Oceľové odliatky pre strojné a mechanické zariadenia
s výnimkou pre piestové motory, prúdové motory, iné plynové
turbíny, zdvíhacie alebo manipulačné stroje, konštrukcie prie
myselných strojov/vozidiel

—

kg

S

S1

24.52.10.90

Oceľové odliatky pre lokomotívy/vozne/ich častí, používané
inde ako v pozemných vozidlách, ložiskových krytoch, jedno
duchých ložiskových hriadeľov, piestových motoroch, ozubenia,
remeníc, spojok, strojov

—

kg

S

S1

7307 19 90

kg

T

CPA 24.52.30: Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatej ocele
24.52.30.00

Príslušenstvo pre rúry a rúrky z liatej ocele

NACE 24.53: Odlievanie ľahkých kovov
CPA 24.53.10: Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov
24.53.10.10

Odliatky z ľahkých kovov pre pozemné vozidlá s výnimkou pre
lokomotívy alebo vozne, konštrukcie priemyselných vozidiel

—

kg

S

S1

24.53.10.20

Odliatky z ľahkých kovov pre prevodové hriadele, kľukové
hriadele, vačkové hriadele, kľuky, ložiskové puzdrá
a ložiskové panvy (iné ako ložiskové puzdrá s guľkovými
alebo valčekovými ložiskami)

—

kg

S

S1
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24.53.10.40

Ostatné časti piestových motorov a mechanických motorov

—

kg

S

S1

24.53.10.50

Odliatky z ľahkých kovov pre strojné a mechanické zariadenia
s výnimkou pre piestové motory, prúdové motory, plynové
turbíny, zdvíhacie alebo manipulačné stroje, konštrukcie prie
myselných strojov/vozidiel

—

kg

S

S1

24.53.10.90

Časti na ostatné použitie

—

kg

S

S1

NACE 24.54: Odlievanie ostatných neželezných kovov
CPA 24.54.10: Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov
24.54.10.10

Odliatky z neželezných kovov pre pozemné vozidlá
s výnimkou pre lokomotívy alebo vozne, zdvižné vozíky,
nákladné pracovné vozidlá so zdvižným/manipulačným zaria
dením, poľnohospodárske/cestné valce, buldozéry atď.

—

kg

S

S1

24.54.10.20

Odliatky z neželezných kovov, iné ako ľahké kovy pre prevo
dové hriadele, kľukové hriadele, vačkové hriadele, kľuky, loži
skové puzdrá a ložiskové panvy (iné ako ložiskové puzdrá
s guľkovými alebo valčekovými ložiskami)

—

kg

S

S1

24.54.10.40

Ostatné časti piestových motorov a mechanických motorov

—

kg

S

S1

24.54.10.50

Odliatky z neželezných iných ako ľahkých kovov pre strojné
a mechanické zariadenia s výnimkou tých, ktoré sú pre piestové
motory

—

kg

S

S1

24.54.10.90

Časti na ostatné použitie

—

kg

S

S1

NACE 25.11: Výroba kovových konštrukcií a ich častí
CPA 25.11.10: Montované stavby z kovov
25.11.10.30

Montované stavby, zo železa alebo ocele

9406 [00 (31 + 38)]

—

S

25.11.10.50 z

Montované stavby, z hliníka

9406 00 80

—

S

7308 10 00

kg

S

7308 20 00

kg

S

CPA 25.11.21: Mosty a časti mostov zo železa alebo ocele
25.11.21.00

Mosty a mostné diely, zo železa alebo ocele

CPA 25.11.22: Veže a stožiare zo železa alebo ocele
25.11.22.00

Veže a priehradné stĺpy, zo železa alebo ocele

CPA 25.11.23: Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka
25.11.23.10

Zariadenia zo železa/ocele pre lešenia, debnenie, podopieranie/
banské podpery vrátane ťažných veží a nadstavieb, rozťažné
výmurovkové nosníky, rúrkové lešenie a podobné zariadenia

7308 [40 (10 + 90)]

kg

S

25.11.23.30

Priepadové hate, haťové polia, vráta plavebnej komory, pevné
vyloďovacie plošiny, pevné lodenice a ostatné námorné a riečne
stavby zo železa alebo ocele

7308 90 10

kg

S

25.11.23.50

Ostatné konštrukčné prvky najmä z tenkých plechov: ostatné

7308 90 59

kg

S

25.11.23.60

Ostatné konštrukčné prvky zo železa alebo ocele

7308 90 99

kg

S
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Poznámky

NACE 25.12: Výroba kovových dverí a okien
CPA 25.12.10: Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí z kovu
25.12.10.30

Dvere, okenné rámy a dverné prahy pre dvere zo železa alebo
ocele

7308 30 00

p/st

S

25.12.10.50

Dvere, okná a ich rámy a prahy, z hliníka

7610 10 00

p/st

S

kg

S

8403 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

8403 [90 (10 + 90)]

—

S

NACE 25.21: Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
CPA 25.21.11: Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky, zo železa alebo ocele
25.21.11.00

Radiátory ústredného kúrenia, nevykurovaného elektricky, a ich
časti a súčasti, zo železa alebo z ocele

7322 [11 00 + 19 00]

S2

CPA 25.21.12: Nízkotlakové kotly ústredného kúrenia na zohrievanie teplej vody a výrobu pary
25.21.12.00

Kotly na ústredné kúrenie, iné než z HS 84.02

CPA 25.21.13: Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia
25.21.13.00

Časti a súčasti na kotly na ústredné kúrenie

S2

NACE 25.29: Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
CPA 25.29.11: Cisterny, nádrže, kade a podobné zásobníky (iné ako na stlačený alebo skvapalnený plyn) zo železa, ocele alebo hliníka,
s obsahom > 300 litrov, bez mechanického alebo tepelného zariadenia.
25.29.11.10

Nádrže, cisterny, kade a podobné nádoby zo železa alebo ocele
pre plyn, s objemom > 300 l (s výnimkou stlačeného alebo
skvapalneného plynu, určené k mechanickým alebo tepelným
zariadeniam)

7309 00 10

kg

S

25.29.11.20

Nádrže, cisterny, kade a podobné nádoby zo železa alebo ocele
obložené alebo tepelne izolované, pre kvapaliny, s objemom
> 300 l (s výnimkou tých, ktoré sú určené pre mechanické
alebo tepelné zariadenia)

7309 00 30

kg

S

25.29.11.30

Nádrže, cisterny, kade a podobné nádoby zo železa alebo ocele,
pre kvapaliny, s objemom > 300 l (s výnimkou tých, ktoré sú
určené pre mechanické alebo tepelné zariadenia, obložené alebo
tepelne izolované)

7309 [00 (51 + 59)]

kg

S

25.29.11.50

Nádrže, cisterny, kade a podobné nádoby zo železa alebo ocele,
pre pevné látky, s objemom > 300 l (s výnimkou tých, ktoré sú
určené pre mechanické alebo tepelné zariadenia)

7309 00 90

kg

S

25.29.11.70

Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na
akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn),
s objemom presahujúcim 300 litrov (bez mechanického alebo
tepelného zariadenia)

7611 00 00

kg

S

7311 [00 (11 + 13 + 19 +
30 + 91 + 99)] + 00)]

kg

S

CPA 25.29.12: Nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn z kovov
25.29.12.00

Zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, z kovu

5.10.2010

SK

PRODCOM
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NACE 25.30: Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
CPA 25.30.11: Parné kotly; kotly na prehriatu vodu
25.30.11.10

Vodorúrové kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné
kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru)

8402 [11 00 + 12 00]

p/st @

S

25.30.11.50

Výparníkové kotly (vrátane hybridných kotlov) (s výnimkou
horúcovodných kotlov ústredného kúrenia, schopných vyrábať
nízkotlakovú paru, vodorúrkových kotlov)

8402 [19 (10 + 90)]

p/st @

S

25.30.11.70

Kotly na prehriatu vodu (s výnimkou horúcovodných kotlov
ústredného kúrenia schopných vyrábať nízkotlakovú paru)

8402 20 00

p/st @

S

CPA 25.30.12: Pomocné prístroje a zariadenia na kotly; parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky
25.30.12.30

Pomocné prístroje a zariadenia pre kotly z HS 84.02 alebo
84.03, použité

8404 10 00

kg

S

25.30.12.50

Kondenzátory na výrobu pary alebo iné výparníkové jednotky

8404 20 00

kg

S

CPA 25.30.13: Časti a súčasti parných kotlov
25.30.13.30

Časti a súčasti výparníkových kotlov a kotlov na prehriatu vodu

8402 90 00

—

S

S2

25.30.13.50

Časti a súčasti zariadení z HS 8404.10 a 8404.20

8404 90 00

—

S

S2

8401 10 00

kg

S

—

S

CPA 25.30.21: Jadrové reaktory okrem separátorov izotopov
25.30.21.00

Jadrové reaktory

CPA 25.30.22: Časti a súčasti jadrových reaktorov okrem separátorov izotopov
25.30.22.00

Časti a súčasti jadrových reaktorov

8401 40 00

S2

NACE 25.40: Výroba zbraní a munície
CPA 25.40.12: Revolvery, pištole, iné strelné zbrane a podobné zariadenia
25.40.12.30

Revolvery a pištole (okrem vojenských strelných zbraní, auto
matických pištolí, strelných zbraní na signálne svetlice, zbraní
na slepé náboje, jatočných pištolí, strelných zbraní, ktoré
možno nabíjať len ústím hlavne, pružinových, vzduchových
alebo plynových zbraní, imitácií zbraní)

9302 00 00

p/st

S

25.40.12.50

Brokovnice, pušky, karabíny a predovky (vrátane kombinova
ných brokovníc s puškami, športových zbraní ako napodobe
niny vychádzkovej palice) (s výnimkou vojenských strelných
zbraní)

9303 [10 00 + 20 (10 + 95)
+ 00)]

p/st

S

25.40.12.70

Strelné zbrane fungujúce na princípe výbuchu strelného prachu,
i. n. (okrem vojenských strelných zbraní)

9303 90 00

p/st

S

25.40.12.90

Ostatné zbrane (pružinové, vzduchové alebo plynové zbrane
a pištole, obušky) (okrem tých, ktoré sa používajú na vojenské
účely)

9304 00 00

p/st @

S

CPA 25.40.13: Bomby, rakety a podobná vojenská munícia; nábojnice, ostatné strelivo a náboje a ich časti a súčasti
25.40.13.00

Náboje a munícia a náboje a ich časti a súčasti, vrátane brokov
a nábojových krytiek (zátok) (okrem tých, ktoré sa používajú na
vojenské účely)

9306 [21 00 + 29 (40 + 70)
+ 30 (10 + 91 + 93 + 97) +
90)]

kg

S

M
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—

S
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CPA 25.40.14: Časti a súčasti vojenských zbraní a ostatných zbraní
25.40.14.00

Časti a súčasti a príslušenstvo k HS 93.01 až 93.04 (s
výnimkou vojenských zbraní)

9305 [10 00 + 21 00 +
29 00 + 99 00]

NACE 25.50: Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
CPA 25.50.11: Kovanie kovov
25.50.11.34

Kované železné časti v delenej zápustke pre prevodové hriadele,
kľukové hriadele, vačkové hriadele a kľuky; výrobky z HS
73.26, časti a súčasti strojárenských výrobkov, zariadení
a vozidiel z HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (z voľne kovanej ocele)

—

—

S

S1

25.50.11.37

Volne kované časti z neželezných kovov pre stroje a prístroje
s výnimkou piestových motorov, prúdových motorov, plyno
vých turbín, zdvíhacích/manipulačných zariadení, konštrukcií
priemyselných strojov/vozidiel

—

—

S

S1

25.50.11.51

Časti na pozemné vozidlá z HS 87 (z ocele pretláčanej za
studena)

—

—

S

S1

25.50.11.52

Časti z ocele pretláčanej za studena pre prevodové hriadele,
kľukové hriadele, vačkové hriadele a kľuky

—

—

S

S1

25.50.11.53

Časti piestových motorov a mechanických motorov z HS 84.83
(z ocele pretláčanej za studena)

—

—

S

S1

25.50.11.54

Časti z ocele pretláčanej za studena pre strojné a mechanické
zariadenia s výnimkou pre piestové motory

—

—

S

S1

25.50.11.56

Časti z ocele pretláčanej za studena pre elektrické stroje
a zariadenia zaznamenávajúce zvuk, prehrávače, televízory

—

—

S

S1

25.50.11.57

Výrobky z HS 73.26, pevné/pohyblivé časti a súčasti traťových
a pozemných vozidiel, lietadiel z HS 86, 87, 88 (z ocele pretlá
čanej za studena)

—

—

S

S1

25.50.11.58

Časti a súčasti strojov, zariadení, nástrojov a vozidiel z HS 84,
85, 87, 88, 90 z neželezných kovov pretláčaných za studena

—

—

S

S1

CPA 25.50.12: Razenie kovov
25.50.12.10

Časti z ocele kovanej v zápustke (a presné kovanie) pre
pozemné vozidlá s výnimkou pre lokomotívy alebo vozne

—

—

S

S1

25.50.12.20

Časti z ocele kovanej v zápustke (a presné kovanie) pre prevo
dové hriadele, kľukové hriadele, vačkové hriadele, kľuky, ložiskové puzdrá a ložiskové panvy (iné ako ložiskové puzdrá
s guľkovými alebo valčekovými ložiskami)

—

—

S

S1

25.50.12.30

Časti pre piestové motory a mechanické zariadenia z HS 84.83
(z ocele kovanej v zápustke)

—

—

S

S1

25.50.12.40

Časti a súčasti mechanických a technických zariadení a náradia
pre hospodárstvo, lesníctvo a pestovanie zeleniny pre obchod (z
ocele kovanej v zápustke)

—

—

S

S1

25.50.12.50

Časti z ocele kovanej v zápustke pre kladkostroje a zdviháky,
navijáky a vratidlá, zdvíhadlá, vidlicové stohovacie vozíky, iné
vozíky určené k zdvíhacím/manipulačným zariadeniam, výťahy,
eskalátory, dopravníky a pod.

—

—

S

S1

5.10.2010
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25.50.12.60

Časti a súčasti strojárenských výrobkov z HS 84.26, 84.29,
84.30 (z ocele kovanej v zápustke)

—

—

S

S1

25.50.12.70

Časti z ocele kovanej v zápustke pre stroje a zariadenia
s výnimkou pre piestové motory, prúdové motory, plynové
turbíny, zdvíhacie alebo manipulačné zariadenia, konštrukcie
priemyselných strojov

—

—

S

S1

25.50.12.80

Časti z ocele kovanej v zápustke pre lokomotívy/vozne, lietadlá,
rakety, elektrické stroje a zariadenia, optické, foto-, kinemato
grafické, meracie, skúšacie/presné prístroje

—

—

S

S1

25.50.12.90

Časti a súčasti strojov, zariadení vozidiel z HS 84, 85, 86, 87,
88, 90 z neželezných kovov kovaných v zápustke

—

—

S

S1

CPA 25.50.13: Ostatné tvarovanie kovov
25.50.13.10

Časti z tvarovaného tenkého oceľového plechu pre pozemné
vozidlá s výnimkou lokomotív a vozňov

—

—

S

S1

25.50.13.20

Časti a súčasti piestových motorov a strojárenských výrobkov
z HS 84.83 (z tvarovaného tenkého oceľového plechu)

—

—

S

S1

25.50.13.30

Časti z tvarovaného tenkého oceľového plechu pre stroje
a mechanické zariadenia s výnimkou pre piestové motory

—

—

S

S1

25.50.13.40

Časti z tvarovaného tenkého oceľového plechu pre elektrické
stroje a zariadenia, na nahrávanie zvuku, reprodukciu, televí
zory

—

—

S

S1

25.50.13.50

Výrobky z HS 73.23, 73.26, časti a súčasti nábytku z HS
94.03, časti a súčasti pozemných vozidiel a pevné/pohyblivé
časti traťových vozidiel z HS 86, zariadenia z HS 90 (z tvaro
vaného tenkého neželezného plechu)

—

—

S

S1

25.50.13.70

Výrobky pre domácnosť, časti a súčasti strojárenských
výrobkov, zariadení, nábytku a vozidiel z HS 84, 85, 86, 87,
88, 94 (z tvarovaného tenkého plechu z neželezných kovov)

—

—

S

S1

CPA 25.50.20: Prášková metalurgia
25.50.20.20

Výrobky z ocele vyrobené práškovou metalurgiou

—

—

S

S1

25.50.20.80

Časti a súčasti výrobkov z HS 84, 85, 86, 87, 88, 90, iné než
oceľové výrobky vyrobené práškovou metalurgiou

—

—

S

S1

NACE 25.61: Opracovanie a povrchová úprava kovov
CPA 25.61.11: Nanášanie kovových povrchov kovmi
25.61.11.30

Pokovovanie ponorením do roztavených kovov (galvanizované
zinkom alebo namáčané cínom)

—

—

I

C

25.61.11.50

Pokovovanie termickým striekaním

—

—

I

C

25.61.11.70

Elektrolytické alebo chemické pozinkovanie

—

—

I

C

25.61.11.90

Elektrolytické alebo chemické pokovovanie inými kovmi než
zinok (nikel, meď, chróm, drahé kovy atď.)

—

—

I

C
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CPA 25.61.12: Nanášanie kovových povrchov nekovmi
25.61.12.30

Poťahovanie kovov plastmi (vrátane poťahovania práškom)

—

—

I

C

25.61.12.50

Ostatné druhy povrchových úprav kovov (fosfátovanie atď.)

—

—

I

C

—

—

I

C

CPA 25.61.21: Tepelné úpravy kovových povrchov okrem pokovovania
25.61.21.00

Tepelné spracovanie kovov (s výnimkou pokovovania, poťaho
vania kovov plastmi)

CPA 25.61.22: Ostatné povrchové úpravy kovov
25.61.22.30

Farbenie, lakovanie kovových povrchov

—

—

I

C

25.61.22.50

Anodická povrchová úprava kovov

—

—

I

C

25.61.22.70

Parné pokovovanie kovov

—

—

I

C

25.61.22.90

Ostatné povrchové úpravy kovov

—

—

I

C

NACE 25.62: Obrábanie
CPA 25.62.10: Služby sústruženia kovových súčiastok
25.62.10.01

Sústružené kovové časti na čapy, ventily a podobné výrobky

—

—

S

S1

25.62.10.03

Sústružené kovové časti na strojné a mechanické zariadenia

—

—

S

S1

25.62.10.05

Sústružené kovové časti pre pozemné vozidlá (s výnimkou pre
lokomotívy alebo koľajové vozidlá, vyrobené odlievaním,
kovaním, lisovaním, razením, valcovaním alebo práškovou
metalurgiou)

—

—

S

S1

25.62.10.07

Sústružené kovové časti pre lietadlá, rakety a satelity

—

—

S

S1

25.62.10.09

Sústružené kovové časti pre elektrické vybavenie strojov
a zariadení, zvukové nahrávacie a prehrávacie zariadenia, tele
vízne zariadenia na nahrávanie a prehrávanie obrazu a zvuku

—

—

S

S1

25.62.10.11

Sústružené kovové časti pre optické, fotografické, kinematogra
fické, meracie, skúšacie alebo presné nástroje a prístroje

—

—

S

S1

25.62.10.13

Sústružené kovové časti pre výrobky z HS 73.26, 74.19, 76.16;
sústružené kovové časti pre koľajové vozidlá a zariadenia z HS
86

—

—

S

S1

—

—

S

S1

CPA 25.62.20: Ostatné všeobecné práce strojárskej povahy
25.62.20.00

Hlavné mechanické inžinierske služby (s výnimkou sústruže
ných kovových častí)

NACE 25.71: Výroba nožiarskych výrobkov
CPA 25.71.11: Nože (okrem nožov do strojov), nožnice a ich čepele
25.71.11.15

Stolné nože (s výnimkou nožov na ryby a nožov na maslo)
s rukoväťou z nehrdzavejúcej ocele

8211 91 30

p/st @

S

25.71.11.30

Stolné nože (s výnimkou rybacích nožov a maslových nožov)
s rukoväťou inou ako z nehrdzavejúcej ocele (striebrom, zlatom
alebo platinou pokovované, z dreva, plastov atď.)

8211 91 80

p/st @

S
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25.71.11.45

Nože s pevným ostrím vrátane štepárskych nožov s výnimkou
nožov na ryby, na maslo alebo stolových nožov s pevným
ostrím, nožov a rezných doštičiek pre stroje a mechanické
zariadenia – s rukoväťou zo základného kovu

8211 92 00

p/st @

S

25.71.11.60

Skobové nože

8211 93 00

p/st @

S

25.71.11.75

Nože alebo rezné doštičky, s rukoväťou zo základného kovu,
ostrie nožov vrátane štepárskych nožov s výnimkou nožov na
ryby a nožov na maslo, nože alebo rezné doštičky pre stroje
alebo mechanické zariadenia

8211 [94 00 + 95 00]

p/st @

S

25.71.11.90

Nožnice, krajčírske alebo podobné nožnice, ich ostria (vrátane
nožnicového ostria)

8213 00 00

p/st @

S

—

S

p/st @

S

Poznámky

CPA 25.71.12: Britvy a žiletky vrátane polotovarov žiletiek v pásoch
25.71.12.30

Holiace strojčeky, časti (s výnimkou ostria)

8212 [10 (10 + 90) + 00)]

25.71.12.80

Ostria do holiacich strojčekov (vrátane polotovarov ostria
v pásoch)

8212 20 00

CPA 25.71.13: Ostatné nožiarske výrobky; súpravy a náčinie na manikúru a na pedikúru
25.71.13.30

Nože na papier, otvárače listov, vyškrabávacie nožíky, strúhadlá
na ceruzky a ich ostrie (vrátane balených strúhadiel na ceruzky)
(s výnimkou strojových strúhadiel na ceruzky)

8214 10 00

—

S

25.71.13.50

Súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (vrátane pilníkov na
nohy)

8214 20 00

—

S

25.71.13.70

Sekacie, krájacie nože, strihacie (vlasy) nožnice a podobné pred
mety na strihanie

8214 90 00

p/st @

S

CPA 25.71.14: Lyžice, vidličky, naberačky, zberačky, dezertné príbory, nože na ryby, na maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské
a jedálenské výrobky
25.71.14.30

Ploché stolné výrobky (s výnimkou stolných nožov, vrátane
rybacích a maslových nožov) a podobné kuchynské výrobky
z nerezu alebo základného kovu

8215 [20 (10 + 90) + 99
(10 + 90)]

p/st @

S

25.71.14.80

Ploché stolné výrobky (s výnimkou stolných nožov, vrátane
rybacích a maslových nožov) a podobné kuchynské výrobky
zo základného kovu, plátované drahými kovmi

8215 [10 (20 + 30 + 80) +
00)]

p/st @

S

kg

S

CPA 25.71.15: Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
25.71.15.00

Meče, mačety, bodáky, kopije, a podobné zbrane, ich časti
a súčasti

9307 00 00

NACE 25.72: Výroba zámkov a pántov
CPA 25.72.11: Visacie zámky a zámky na motorové vozidlá, zámky na nábytok zo základných kovov
25.72.11.30

Visiace zámky zo základného kovu

8301 10 00

p/st @

S

25.72.11.50

Zámky do motorových vozidiel, zo základného kovu

8301 20 00

p/st @

S

25.72.11.70

Zámky na nábytok, zo základného kovu

8301 30 00

p/st @

S

8301 40 11

p/st @

S

CPA 25.72.12: Ostatné zámky zo základných kovov
25.72.12.30

Valcové zámky zo základného kovu používané do domových
dverí
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25.72.12.50

Zámky zo základného kovu používané do domových dverí (s
výnimkou valcových zámkov)

8301 40 19

p/st @

S

25.72.12.70

Zámky zo základného kovu (s výnimkou visiacich zámkov,
zámkov motorových vozidiel, nábytkových zámkov a zámkov
na domové dvere)

8301 40 90

p/st @

S

Poznámky

CPA 25.72.13: Uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami; ich časti
25.72.13.30

Spony a uzáverové rámy so zámkami, zo základného kovu (s
výnimkou upínadiel a spôn na batožiny, schránok a pod.)

8301 50 00

kg

S

25.72.13.50

Kľúče, samostatné, zo základného kovu (vrátane nahrubo odlia
tych, kovaných alebo razených polovýrobkov, kostry kľúčov)

8301 70 00

kg

S

25.72.13.70

Časti zo základného kovu
a konštrukcií so zámkami

8301 60 00

—

S

visiacich

zámkov

a

spôn

CPA 25.72.14: Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky do áut, dverí, okien a nábytku a podobne zo základných kovov
25.72.14.10

Pánty zo základného kovu

8302 10 00

kg

S

25.72.14.20

Riadiace kolieska (napr. pod nábytok), zostavené zo základného
kovu

8302 20 00

kg

S

25.72.14.30

Úchytky, kovanie a podobné výrobky vhodné na motorové
vozidlá, zo základných kovov (s výnimkou kĺbov, riadiacich
koliesok, zámkov a kľúčov)

8302 30 00

kg

S

25.72.14.40

Úchytky, kovanie a podobné výrobky vhodné pre stavby, zo
základných kovov (s výnimkou pántov, riadiacich koliesok,
zámkov, kľúčov, kukátok s optickými časťami a kľúčov do
dverových zástrčiek)

8302 [41 (10 + 50 + 90)]

kg

S

25.72.14.50

Úchytky, kovanie a podobné výrobky vhodné na nábytok, zo
základného kovu (s výnimkou pántov, riadiacich koliesok,
zámkov a kľúčov)

8302 42 00

kg

S

25.72.14.60

Úchytky, kovanie atď., na dvere, schodiská, zo základného kovu

8302 49 00

kg

S

25.72.14.70

Zariadenia automatického zatvárania dverí, zo základného kovu

8302 60 00

kg

S

25.72.14.80

Vešiaky a háčky na klobúky, konzoly, vešiaky na kabáty,
vešiaky na uteráky, vešiaky na utierky, háčky na kefy a kľúče,
zo základného kovu (s výnimkou kabátových vešiakov majú
cich nábytkový charakter)

8302 50 00

kg

S

NACE 25.73: Výroba náradia
CPA 25.73.10: Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve
25.73.10.10

Rýle a lopaty

8201 10 00

kg

S

25.73.10.20

Vidly, používané v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve

8201 20 00

kg

S

25.73.10.30

Krompáče, čakany, motyky a hrable

8201 30 00

kg

S

25.73.10.40

Sekery, sekáče na vetvy a podobné sekacie nástroje (s výnimkou
sekáčov na ľad)

8201 40 00

kg

S

25.73.10.50

Záhradnícke nožnice, ovládateľné jednou rukou, (vrátane
nožníc na hydinu) (s výnimkou záhradníckych nožníc so
záhradníckym ostrím s palcovým krúžkom, štepárskych nožníc)

8201 50 00

kg

S

25.73.10.60

Nožnice na zostrihávanie kríkov, záhradnícke nožnice na prere
závanie a pod., ovládateľné oboma rukami

8201 60 00

kg

S

5.10.2010

SK

PRODCOM
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Ostatné ručné nástroje (s výnimkou zatváracích nožov) pre
poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesníctvo
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P

8201 90 00

kg

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 25.73.20: Ručné píly; pílové listy všetkých druhov
25.73.20.10

Ručné píly (s výnimkou ručných píl s nezávislým motorom)

8202 10 00

kg

S

25.73.20.20

Pílové listy

8202 20 00

kg

S

25.73.20.30

Listy do kotúčových píl s oceľovou pracovnou časťou (vrátane
drážkovacej alebo kotúčovej píly)

8202 31 00

kg

S

25.73.20.50

Listy do kotúčových píl s neoceľovou pracovnou časťou
(vrátane drážkovacej alebo kotúčovej píly, častí)

8202 39 00

kg

S

25.73.20.93

Rovné pílové listy na rezanie kovov

8202 91 00

kg

S

25.73.20.95

Pílové listy s pracovnou časťou z ocele, na rezanie kovov, pílové
listy s pracovnou časťou z iných materiálov s výnimkou pílo
vých, kotúčových, reťazových alebo rovných listov

8202 [99 (11 + 90)]

kg

S

25.73.20.99

Pílové listy s pracovnou časťou z ocele na rezanie materiálov
iných ako kovových (s výnimkou pílových, kotúčových, reťazo
vých, rovných listov)

8202 [40 00 + 99 19]

kg

S

CPA 25.73.30: Ostatné ručné nástroje
25.73.30.13

Pilníky, rašple a podobné nástroje (s výnimkou dierovačov
a pilníkov pre strojové nástroje)

8203 10 00

kg

S

25.73.30.15

Pinzety

8203 20 10

kg

S

25.73.30.17

Kliešte, štípacie kliešte a podobné nástroje (vrátane strihacích
klieští) (s výnimkou pinziet, klieští na cukor)

8203 20 90

kg

S

25.73.30.23

Nožnice na rezanie kovov a podobné ručné náradie

8203 30 00

kg

S

25.73.30.25

Rezače rúrok, závitov, dierovacie kliešte a prebíjadlá a podobné
nástroje s výnimkou dierovačov a pilníkov na strojové nástroje,
strojné časti na strihanie kovov a kancelárske dierovače, diero
vače lístkov

8203 40 00

kg

S

25.73.30.33

Ručné napínacie a skrutkovacie kľúče, nenastaviteľné (vrátane
momentových kľúčov) (s výnimkou závitového kľúča)

8204 11 00

kg

S

25.73.30.35

Ručné napínacie a skrutkovacie kľúče, nastaviteľné (vrátane
momentových kľúčov) (s výnimkou závitového kľúča)

8204 12 00

kg

S

25.73.30.37

Vymeniteľný nástrčný kľúč

8204 20 00

kg

S

25.73.30.53

Vŕtacie, na rezanie vonkajších alebo vnútorných závitov ručné
nástroje s výnimkou vymeniteľného nástrčného kľúča, strojo
vých nástrojov alebo poháňané motorom ručné nástroje
s nezávislým motorom

8205 10 00

kg

S

25.73.30.55

Kladivá a dvojručné pritĺkacie kladivá s pracovnou časťou
z kovu

8205 20 00

kg

S

25.73.30.57

Hoblíky, dláta, žliabkové (duté) dláta a podobné rezné nástroje
na opracovanie dreva

8205 30 00

kg

S

25.73.30.63

Skrutkovače

8205 40 00

kg

S

Poznámky
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25.73.30.65

Ručné nástroje na použitie v domácnosti

8205 51 00

kg

S

25.73.30.73

Ostatné nástroje pre murárov, formárov, cementárov, štuka
térov a maliarov

8205 59 10

kg

S

25.73.30.77

Ostatné ručné náradie (vrátane nastreľovacích nitovacích)
zatĺkacie a podobné ručné náradie

8205 [59 (30 + 90)]

kg

S

25.73.30.83

Spájkovacie lampy (s výnimkou zariadení na zváranie plynom)

8205 60 00

kg

S

25.73.30.85

Zveráky, upínacie zariadenia a podobné ručné nástroje
a náradie

8205 70 00

kg

S

25.73.30.87

Nákovy, prenosné vyhne, ručne alebo pedálom ovládané brusné
kotúče s rámovou konštrukciou (s výnimkou brúsnych
kameňov a podobných samostatne pracujúcich častí)

8205 80 00

kg

S

CPA 25.73.40: Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov
25.73.40.14

Nástroje na rezanie vnútorných závitov na opracovanie kovov

8207 40 10

kg

S

25.73.40.16

Nástroje na rezanie vonkajších závitov na opracovanie kovov

8207 40 30

kg

S

25.73.40.19

Nástroje na rezanie vnútorných alebo vonkajších závitov (s
výnimkou pracovných a nástrojových držiakov na stroje alebo
ručné náradie, na opracovanie kovov)

8207 40 90

kg

S

25.73.40.23

Nástroje na vŕtanie, s pracovnou časťou z diamantu alebo aglo
merovaného diamantu (s výnimkou pracovných a nástrojových
držiakov, na stroje alebo ručné náradie, na vŕtanie skál)

8207 50 10

kg

S

25.73.40.25

Vŕtačky do muriva, s pracovnou časťou z materiálov iných ako
z diamantu alebo aglomerovaného diamantu (s výnimkou
pracovných a nástrojových držiakov, na stroje alebo ručné
náradie, na vŕtanie skál)

8207 50 30

kg

S

25.73.40.27

Vŕtacie nástroje s pracovnou časťou zo spekaných karbidov
kovov, na opracovanie kovov s výnimkou rozoberacích platni
čiek, tyčiniek, rezných doštičiek a podobných, na nástroje, zo
spekaných karbidov kovov

8207 50 50

kg

S

25.73.40.31

Vŕtacie nástroje s pracovnou časťou z rýchloreznej ocele, na
opracovanie kovov s výnimkou pracovných a nástrojových
držiakov na stroje alebo ručné náradie, na vŕtanie skál

8207 50 60

kg

S

25.73.40.33

Vŕtacie nástroje s pracovnou časťou z materiálov iných ako
diamant, aglomerovaný diamant alebo spekaný kovový karbid,
na opracovanie kovov s výnimkou tých, ktorých pracovná časť
je z rýchloreznej ocele

8207 50 70

kg

S

25.73.40.35

Vŕtacie nástroje (s výnimkou pracovných a nástrojových
držiakov na stroje alebo ručné náradie, s pracovnou časťou
z materiálov iných ako diamant, aglomerovaný diamant, na
vŕtanie skál, vŕtačiek do muriva, na opracovanie kovov)

8207 50 90

kg

S

25.73.40.37

Nástroje na vŕtanie alebo preťahovanie, s pracovnou časťou
z diamantu alebo aglomerovaného diamantu (s výnimkou
pracovných a nástrojových držiakov na stroje alebo ručné
náradie, na zemné vrty)

8207 60 10

kg

S

25.73.40.44

Vŕtacie nástroje na opracovanie kovov, s pracovnou časťou
z materiálov iných ako z diamantu alebo aglomerovaného
diamantu

8207 60 30

kg

S

25.73.40.45

Vŕtacie alebo preťahovacie nástroje (s výnimkou pracovných
a nástrojových držiakov na stroje alebo ručné náradie,
s pracovnou časťou z diamantov alebo aglomerovaného
diamantu, na opracovanie kovov, na zemné vrty)

8207 [60 (50 + 90)]

kg

S

25.73.40.48

Nástroje na preťahovanie, na opracovanie kovov, s pracovnou
časťou z materiálov iných ako diamant alebo aglomerovaný
diamant

8207 60 70

kg

S
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25.73.40.50

Nástroje na frézovanie, s pracovnou časťou zo spekaných
karbidov kovov, na obrábanie kovov s výnimkou rozoberacích
platničiek, tyčiniek, rezných doštičiek a podobných, na nástroje,
zo spekaných karbidov kovov

8207 70 10

kg

S

25.73.40.61

Nástroje na frézovanie stopkové na obrábanie kovov (s
výnimkou s pracovnou časťou so spekaného kovového karbidu)

8207 70 31

kg

S

25.73.40.65

Závitovky na frézovanie, na obrábanie kovov (s výnimkou tých,
ktoré sú s pracovnou časťou zo spekaných karbidov kovov)

8207 70 35

kg

S

25.73.40.67

Nástroje na frézovanie z pracovnou časťou z materiálov iných
ako zo spekaných kovových karbidov, na obrábanie kovov
(vrátane vŕtacích) (s výnimkou stopkových)

8207 70 38

kg

S

25.73.40.69

Nástroje na frézovanie (s výnimkou na obrábanie kovov)

8207 70 90

kg

S

25.73.40.71

Nástroje na sústruženie, s pracovnou časťou zo spekaných
karbidov kovov, na obrábanie kovov s výnimkou rozoberacích
platničiek, tyčiniek, rezných doštičiek a podobných, na nástroje,
zo spekaných karbidov kovov

8207 80 11

kg

S

25.73.40.74

Nástroje na sústruženie na obrábanie kovov, s pracovnou
časťou z materiálov iných ako cermenty

8207 80 19

kg

S

25.73.40.79

Nástroje na sústruženie (s výnimkou pracovných a nástrojových
držiakov na stroje alebo ručné náradie, na obrábanie kovov)

8207 80 90

kg

S

25.73.40.81

Výmenné nástroje na ručné náradie, s pracovnou časťou
z diamantu

8207 90 10

kg

S

25.73.40.83

Hroty skrutkovačov s pracovnou časťou z materiálov iných ako
diamant alebo aglomerovaný diamant (s výnimkou pracovných
a nástrojových držiakov na stroje alebo ručné náradie)

8207 90 30

kg

S

25.73.40.85

Nástroje na rezanie ozubenia s pracovnými časťami
z materiálov iných ako diamantu alebo aglomerovaného
diamantu (s výnimkou pracovných a nástrojových držiakov,
na stroje alebo ručné náradie)

8207 90 50

kg

S

25.73.40.87

Výmenné ručné nástroje s pracovnou časťou zo spekaných
karbidov kovov s výnimkou rozoberacích platničiek, tyčiniek,
rezných doštičiek a podobných, na nástroje zo spekaných
karbidov kovov

8207 [90 (71 + 78)]

kg

S

25.73.40.89

Výmenné nástroje z iných materiálov

8207 [90 (91 + 99)]

kg

S

kg

S

CPA 25.73.50: Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy
25.73.50.13

Formovacie rámy pre zlievárne kovu, formovacie základne,
modely pre formy (s výnimkou modelov pre formy vyrobených
z dreva)

8480 [10 00 + 20 00 +
30 90]

25.73.50.15

Formovacie rámy pre zlievárne kovu, z dreva

8480 30 10

p/st @

S

25.73.50.20

Formy na kov alebo karbidy kovov vstrekovacieho alebo
kompresného typu (s výnimkou ingotových foriem)

8480 41 00

p/st @

S

25.73.50.30

Formy na kov alebo karbidy kovov (s výnimkou vstrekovacích
alebo kompresných typov)

8480 49 00

p/st @

S

25.73.50.50

Formy na sklo

8480 50 00

p/st @

S

25.73.50.60

Formy na nerastné minerály

8480 60 00

p/st @

S

25.73.50.70

Formy vstrekovacieho alebo kompresného typu na kaučuk
alebo plasty

8480 71 00

p/st @

S

25.73.50.80

Formy na kaučuk alebo plasty (s výnimkou vstrekovacích alebo
kompresných)

8480 79 00

p/st @

S

Poznámky
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Poznámky

CPA 25.73.60: Ostatné nástroje
25.73.60.13

Nástroje na vŕtanie kameňa alebo zemné vrty, s pracovnou
časťou z cermentov

8207 13 00

kg

S

25.73.60.18

Nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž, vymeniteľné,
a ich časti, s pracovnými časťami z materiálov iných ako
spekané kovové karbidy alebo cementy

8207 [19 (10 + 90)]

kg

S

25.73.60.23

Zápustky na ťahanie alebo vytláčanie kovov, s pracovnou
časťou z diamantu alebo aglomerovaného diamantu (s
výnimkou pracovných a nástrojových držiakov na stroje alebo
ručné náradie)

8207 20 10

kg

S

25.73.60.24

Zápustky na ťahanie alebo vytláčanie kovov (s výnimkou rozo
beracích platničiek, tyčiniek, rezných doštičiek, prstencov atď.
zo spekaných karbidov kovov alebo cermentov)

8207 20 90

kg

S

25.73.60.33

Nástroje na lisovanie, prerážanie alebo dierovanie, na obrábanie
kovov (s výnimkou pracovných a nástrojových držiakov na
stroje alebo ručné náradie)

8207 30 10

kg

S

25.73.60.39

Nástroje na lisovanie, prerážanie alebo dierovanie (s výnimkou
pracovných a nástrojových držiakov na stroje alebo ručné
náradie, na obrábanie kovov)

8207 30 90

kg

S

25.73.60.43

Nože a doštičky s ostrím, pre stroje na obrábanie kovov

8208 10 00

kg

S

25.73.60.45

Nože a doštičky s ostrím, pre stroje na opracovanie dreva

8208 20 00

kg

S

25.73.60.53

Nože a doštičky s ostrím, pre kuchynské spotrebiče na spraco
vanie potravín, kotúčové nože

8208 30 10

kg

S

25.73.60.55

Nože a doštičky s ostrím, pre kuchynské spotrebiče na spraco
vanie potravín v potravinárskom priemysle (s výnimkou kotú
čových nožov)

8208 30 90

kg

S

25.73.60.63

Nože a doštičky s ostrím, pre poľnohospodárske, záhradnícke
alebo lesnícke stroje (s výnimkou radlíc na pluhy, disky na
brány)

8208 40 00

kg

S

25.73.60.65

Nože a doštičky s ostrím, pre stroje alebo mechanické zaria
denia

8208 90 00

kg

S

25.73.60.67

Otočné vložky na náradie, rozoberateľné, zo spekaných
karbidov kovov a cermentov

8209 00 20

kg

S

25.73.60.90

Rozoberateľné zo spekaného karbidu alebo cermentu doštičky,
tyčinky, hroty a podobné na nástroje (s výnimkou otočných
vložiek)

8209 00 80

kg

S

NACE 25.91: Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
CPA 25.91.11: Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky, škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo
ocele, s objemom ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia
25.91.11.00

Cisterny, sudy, bubny, plechovky … (s výnimkou na plyn), zo
železa alebo ocele, s objemom 50 – 300 l

7310 10 00

p/st @

S

CPA 25.91.12: Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky (okrem zatvorených letovaním alebo olemovaním), škatule a podobné nádoby
a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom < 50 l, bez mechanického alebo tepelného
zariadenia
25.91.12.00

Cisterny, sudy, bubny, plechovky … (s výnimkou na plyn), zo
železa alebo ocele, s objemom < 50 l

7310 [29 (10 + 90)]

p/st @

S
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Poznámky

NACE 25.92: Výroba obalov z ľahkých kovov
CPA 25.92.11: Plechovky zo železa alebo ocele zatvorené letovaním alebo olemovaním, s objemom < 50 l
25.92.11.33

Plechovky určené na konzervovanie potravín a nápojov, zo
železa alebo ocele s objemom < 50 l, plechovky na potraviny

7310 21 11

p/st @

S

25.92.11.35

Plechovky určené na konzervovanie potravín a nápojov, zo
železa alebo ocele s objemom < 50 l, plechovky na nápoje

7310 21 19

p/st @

S

25.92.11.50

Plechovky, iné než určené na konzervovanie
a nápojov, zo železa alebo ocele s objemom < 50 l

7310 [21 (91 + 99)]

p/st @

S

potravín

CPA 25.92.12: Hliníkové sudy, bubny, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky na rôzny materiál (okrem plynu) s objemom ≤ 300 l
25.92.12.10

Hliníkové stlačiteľné valcovité nádoby s objemom ≤ 300 litrov,
na rôzny materiál s výnimkou stlačeného alebo tekutého plynu

7612 10 00

p/st @

S

25.92.12.30

Hliníkové pevné valcovité nádoby s objemom ≤ 300 litrov, na
rôzny materiál s výnimkou stlačeného alebo tekutého plynu (s
výnimkou rozprašovačov)

7612 90 10

p/st @

S

25.92.12.50

Nevalcové hliníkové nádoby s objemom ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, na
rôzny materiál s výnimkou stlačeného alebo tekutého plynu

7612 90 91

p/st @

S

25.92.12.60

Hliníkové nádoby s objemom < 50 l, vybavené rozprašovačom

7612 90 20

p/st

S

25.92.12.80

Nevalcové hliníkové nádoby, s objemom < 50 l, na rôzny
materiál s výnimkou stlačeného alebo tekutého plynu

7612 90 98

p/st @

S

CPA 25.92.13: Korunkové uzávery a zátky, viečka a uzávery fliaš zo základných kovov
25.92.13.30

Korunkové uzávery zo základných kovov

8309 10 00

p/st @

S

25.92.13.50

Olovené a hliníkové zátky, uzávery, veká a príklopy,
s priemerom > 21 mm

8309 90 10

kg

S

25.92.13.70

Zátky, uzávery, veká a príklopy zo základného kovu (s
výnimkou z olova, páčidlového korku, hliníkových zátok,
uzáverov, vek a príklopov, s priemerom > 21 mm)

8309 90 90

kg

S

NACE 25.93: Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
CPA 25.93.11: Splietané lanká, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo ocele, elektricky neizolované
25.93.11.30

Vinuté lanká, laná, káble, zo železa alebo ocele (vrátane laniek
a drôtených káblov s pripevnenými časťami alebo bez pripev
nených častí, nie elektricky izolované) (s výnimkou elektricky
izolovaných)

7312 [10 (20 + 41 + 49 +
61 + 65 + 69 + 81 + 83 +
85 + 89 + 98)]

kg

S

25.93.11.50

Pletené pásy, slučky a podobne, zo železa alebo ocele (s
výnimkou elektricky izolovaných)

7312 90 00

kg

S

CPA 25.93.12: Ostnaté drôty zo železa alebo z ocele; splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky z medi alebo hliníka,
elektricky neizolované
25.93.12.30

Ostnatý drôt a iné pletivové materiály, zo železa alebo ocele

7313 00 00

kg

S
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25.93.12.50

Vinuté lanká, káble, pletené káble a podobne, z medi (s
výnimkou elektricky izolovaných, ostnatého drôtu a voľne
krúteného neostnatého dvojitého pletivového drôtu, izolova
ného elektrického drôtu a káblov)

7413 [00 (20 + 80)]

kg

S

25.93.12.70

Vinuté lanká, káble, pletené káble a podobne, z hliníka (s
výnimkou elektricky izolovaných, ostnatého drôtu a voľne
krúteného neostnatého dvojitého pletivového drôtu, izolova
ného elektrického drôtu a káblov)

7614 [10 00 + 90 00]

kg

S

Poznámky

CPA 25.93.13: Tkaniny, rošty, sieťovina, pletivá zo železného, oceľového alebo medeného drôtu; plechová mriežkovina zo železa, ocele
alebo medi
25.93.13.13

Nekonečné pásy na stroje zo železnej alebo oceľovej tkaniny

7314 12 00

kg

S

25.93.13.15

Železné alebo oceľové tkaniny (s výnimkou nekonečných pásov
na stroje)

7314 [14 00 + 19 00]

kg

S

25.93.13.20

Zvárané mriežky, sieťovina a pletivo vyrobené z drôtu
s priemerom ≥ 3 mm, s veľkosťou ôk ≥ 100 cm2 vrátane
s podkladom z papiera použitého na cementovanie
a sadrovanie

7314 [20 (10 + 90)]

kg

S

25.93.13.30

Zvárané mriežky, sieťovina a pletivo vyrobené z drôtu
s priemerom < 3 mm (vrátane s podkladom z papiera použi
tého na cementovanie a sadrovanie)

7314 [31 00 + 39 00]

kg

S

25.93.13.43

Tkané, nie zvárané, drôtené oká, mriežky, sieťovina a pletivo (s
výnimkou poťahovaných s plastmi)

7314 [41 (10 + 90) + 00)]

kg

S

25.93.13.45

Tkané, nie zvárané, drôtené oká, mriežky, sieťovina a pletivo,
poťahovaných plastmi

7314 [42 (10 + 90)]

kg

S

25.93.13.50

Plechová mrežovina zo železa alebo ocele

7314 50 00

kg

S

25.93.13.60

Medené drôtené tkaniny, mriežky a sieťovina medená plechová
mrežovina (vrátane z medených zliatin, medených drôtov
v nekonečných pásoch)

7419 99 10

kg

S

CPA 25.93.14: Klince, cvočky, pripináčky, svorky, sponky a podobné výrobky
25.93.14.10

Pripináčiky zo železa alebo ocele (s výnimkou z medi alebo
medenými hlavičkami)

7317 00 10

kg

S

25.93.14.80

Ostatné klince, cvočky, pripináčky, skoby, sponky a podobné
výrobky

7317 [00 (20 + 40 + 61 +
69 + 90)] + 7415 10 00 +
7616 10 00

kg

S

CPA 25.93.15: Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy potiahnuté alebo plnené rozpúšťadlami alebo tavidlami
25.93.15.10

Obaľované elektródy zo základného kovu, na zváranie elek
trickým oblúkom

8311 [10 (10 + 90)]

kg

S

25.93.15.30

Drôt s jadrom na zváranie elektrickým oblúkom, zo základných
kovov (s výnimkou drôtov a prútov s jadrom na spájkovanie,
tuhou spájkou z obsahom zliatin 2 % a viac, s rôznym jedným
drahým kovom)

8311 20 00

kg

S

25.93.15.50

Obalené prúty a drôty s jadrom, na spájkovanie/tvrdé spájko
vanie/zváranie plameňom s výnimkou drôtov/prútov s jadrom
na spájkovanie, spájkou z obsahom zliatin ≥2 %, s rôznym
jedným drahým kovom

8311 30 00

kg

S

25.93.15.70

Drôty a prúty zo základného kovu z aglomerovaných práškov,
používané na rozprašovanie kovov (vrátane častí)

8311 90 00

—

S

kg

S

CPA 25.93.16: Pružiny a pružinové listy zo železa alebo ocele; medené pružiny
25.93.16.13

Laminované pružiny a listy pružín, zo železa a ocele, spraco
vané za tepla

7320 10 11
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25.93.16.15

Nelaminované pružiny a listy pružín, zo železa a ocele, spra
cované za tepla

7320 10 19

kg

S

25.93.16.17

Listové pružiny a ich listy, zo železa alebo ocele, spracované za
studena

7320 10 90

kg

S

25.93.16.31

Skrutkové pružiny zo železa a ocele, spracované za tepla

7320 20 20

kg

S

25.93.16.33

Skrutkové, zvinuté tlakové pružiny, zo železa a ocele, spraco
vané za studena

7320 20 81

kg

S

25.93.16.35

Skrutkové, zvinuté ťažné pružiny, zo železa a ocele, spracované
za studena

7320 20 85

kg

S

25.93.16.37

Skrutkové pružiny, zo železa a ocele, spracované za studena (s
výnimkou skrutkových valcových tlakových pružín, skrutko
vých valcových ťažných pružín)

7320 20 89

kg

S

25.93.16.53

Ploché špirálové (vinuté) pružiny, zo železa a ocele

7320 90 10

kg

S

25.93.16.55

Diskové pružiny zo železa a ocele

7320 90 30

kg

S

25.93.16.60

Pružiny zo železa alebo ocele (s výnimkou listovej pružiny
a listov, skrutkových pružín, plochých špirálových pružín,
diskových pružín)

7320 90 90

kg

S

25.93.16.80

Medené pružiny (vrátane z medených zliatin) (s výnimkou hodi
nových alebo hodinkových pružín)

7419 99 30

kg

S

Poznámky

CPA 25.93.17: Reťaze (okrem kĺbových článkových reťazí) a ich diely
25.93.17.10

Priečne článkové reťaze, zo železa alebo ocele s výnimkou
reťazí na rezanie, alebo iných výrobkov kde reťaz má hlavnú
a vedľajšiu úlohu, ochrana dvier upravená s reťazou, vymeria
vacie reťaze, imitácie klenotov

7315 81 00

kg

S

25.93.17.23

Ostatné článkové reťaze so zváranými článkami (s výnimkou
priečkových), zo železa alebo ocele ≤ 16 mm

7315 82 10

kg

S

25.93.17.25

Ostatné článkové reťaze so zváranými článkami (s výnimkou
priečkových), zo železa alebo ocele > 16 mm

7315 82 90

kg

S

25.93.17.30

Protišmykové reťaze zo železa alebo ocele (s výnimkou reťazí
na rezanie, alebo iných výrobkov kde reťaz má hlavnú
a vedľajšiu úlohu, ochrany dvier upravené s reťazou, vymeria
vacie reťaze)

7315 20 00

kg

S

25.93.17.50

Reťaze, zo železa
protišmykových
a zváraných reťazí
reťaz má hlavnú a

7315 89 00

kg

S

25.93.17.70

Reťaze a ich časti a súčasti, z medi

7419 10 00

—

S

25.93.17.80

Časti a súčasti reťazí, i. n., zo železa alebo ocele

7315 90 00

—

S

alebo ocele s výnimkou kĺbových reťazí,
reťazí,
priečkovo
článkových
reťazí
-pílových reťazí, alebo iných výrobkov kde
vedľajšiu úlohu, vymeriavacích reťazí

CPA 25.93.18: Šijacie ihly, ihlice na pletenie, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky určené na ručné práce zo
železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky zo železa alebo z ocele, i. n.
25.93.18.00

Ihly na šitie, ihlice na pletenie, šidlá, šnurovacie ihly …zo železa
alebo ocele, na ručné práce

7319 [20 00 + 30 00 + 90
(10 + 90)]

kg

S

kg

S

NACE 25.94: Výroba upínadiel, strojných skrutiek
CPA 25.94.11: Upevňovacie prvky so závitmi zo železa alebo ocele, i. n.
25.94.11.13

Skrutky, závrtky, sústružené z tyčí … s driekom hrúbky
≤ 6 mm

7318 15 10
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25.94.11.15

Ostatné skrutky, závrtky a maticové skrutky, na upevňovanie
konštrukčných materiálov železničných tratí, zo železa alebo
ocele

7318 15 20

kg

S

25.94.11.17

Skrutky, závrtky a maticové skrutky, bezhlavé z ocele

7318 [15 (30 + 41 + 49)]

kg

S

25.94.11.23

Skrutky so zárezom a priečnym rezom z nehrdzavejúcej ocele

7318 15 51

kg

S

25.94.11.25

Ostatné skrutky, závrtky a maticové skrutky, hlavové

7318 15 59

kg

S

25.94.11.27

Skrutky so šesťhrannou hlavou, z nehrdzavejúcej ocele

7318 15 61

kg

S

25.94.11.29

Ostatné skrutky so šesťhrannou hlavou

7318 15 69

kg

S

25.94.11.31

Šesťhranné maticové skrutky, z nehrdzavejúcej ocele

7318 15 70

kg

S

25.94.11.33

Šesťhranné maticové skrutky zo železa alebo ocele, s pevnosťou
v ťahu < 800 MPa (s výnimkou z nehrdzavejúcej ocele)

7318 15 81

kg

S

25.94.11.35

Šesťhranné maticové skrutky zo železa alebo ocele, s pevnosťou
v ťahu ≥ 800 MPa (s výnimkou z nehrdzavejúcej ocele)

7318 15 89

kg

S

25.94.11.39

Ostatné maticové skrutky, s hlavou (s výnimkou šesťhranných
skrutiek)

7318 15 90

kg

S

25.94.11.53

Skrutky do dreva zo železa alebo ocele

7318 [11 00 + 12 (10 +
90)]

kg

S

25.94.11.57

Skrutky s hákom a skrutky s okom zo železa alebo ocele

7318 13 00

kg

S

25.94.11.73

Samorezné závitové skrutky z nehrdzavejúcej ocele (s
výnimkou závitových mechanizmov na prenos pohybu, alebo
pôsobenie ako aktívna strojová časť)

7318 14 10

kg

S

25.94.11.75

Samorezné závitové skrutky zo železa alebo ocele (s výnimkou
z nehrdzavejúcej ocele, závitových mechanizmov na prenos
pohybu, alebo pôsobenie ako aktívna strojová časť)

7318 [14 (91 + 99)]

kg

S

25.94.11.83

Sústružené matice zo železa alebo ocele z tyčí, profilov, alebo
drôtov, z pevnej časti, s priemerom ≤ 6 mm

7318 16 10

kg

S

25.94.11.85

Matice, z nehrdzavejúcej ocele (s výnimkou sústružených matíc
zo železa alebo ocele z tyčí, profilov, alebo drôtov, z pevnej
časti, s priemerom ≤ 6 mm)

7318 16 30

kg

S

25.94.11.87

Matice zo železa alebo ocele (vrátane samozverných matíc) (s
výnimkou z nehrdzavejúcej ocele, sústružených matíc zo železa
alebo ocele z tyčí, profilov, alebo drôtov, z pevnej časti,
s priemerom ≤ 6 mm)

7318 [16 (50 + 91 + 99)]

kg

S

25.94.11.90

Výrobky so závitom, i. n., zo železa alebo ocele

7318 19 00

kg

S

CPA 25.94.12: Upevňovacie prvky bez závitov zo železa alebo ocele, i. n.
25.94.12.10

Pružné podložky a ostatné poistné podložky

7318 21 00

kg

S

25.94.12.30

Podložky zo železa alebo ocele (s výnimkou pružných podlo
žiek)

7318 22 00

kg

S

25.94.12.50

Nity zo železa alebo ocele (vrátane dutých nitov) (s výnimkou
rúrkových alebo nitov s rozštiepeným driekom na rôzne
použitia)

7318 23 00

kg

S

25.94.12.70

Závlačky a priečne kliny a podobné výrobky bez závitov, zo
železa alebo ocele (s výnimkou podložiek, nitov)

7318 [24 00 + 29 00]

kg

S

Poznámky
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Poznámky

CPA 25.94.13: Upevňovacie prvky bez závitov a so závitmi z medi
25.94.13.10

Podložky, nity, závlačky, priečne kliny a podobné predmety,
bez závitu, z medi

7415 [21 00 + 29 00]

kg

S

25.94.13.40

Skrutky, matice a klince z medi (s výnimkou zahrotených skrut
kových klincov -závitových mechanizmov používaných na
prenos pohybu, alebo pôsobiacich ako aktívna strojová časť,
skrutiek s hákmi a okami)

7415 33 00

kg

S

25.94.13.70

Výrobky so závitom, z medi, i. n.

7415 39 00

kg

S

NACE 25.99: Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
CPA 25.99.11: Výlevky, umývadlá, vane a ostatný sanitárny tovar a jeho časti zo železa, ocele, medi alebo hliníka
25.99.11.10

Výlevky a umývadlá, z nehrdzavejúcej ocele

7324 10 00

25.99.11.27

Vane zo železa alebo ocele

25.99.11.31

p/st @

S

7324 [21 00 + 29 00]

p/st

S

Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele

7324 90 00

kg

S

25.99.11.35

Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti, z medi

7418 20 00

kg

S

25.99.11.37

Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti, z hliníka

7615 20 00

kg

S

CPA 25.99.12: Stolové, kuchynské potreby, domáce potreby a ich časti zo železa, ocele, medi alebo z hliníka
25.99.12.17

Stolné, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť, z liatiny

7323 [91 00 + 92 00]

kg

S

S2

25.99.12.23

Stolné výrobky …, z nehrdzavejúcej ocele

7323 93 10

kg

S

S2

25.99.12.29

Kuchynské a domáce výrobky a ich časti z nehrdzavejúcej ocele
s výnimkou nožov

7323 93 90

kg

S

S2

25.99.12.37

Ostatné stolné, kuchynské alebo výrobky pre domácnosť zo
železa alebo ocele (vrátane liatiny), smaltované

7323 [94 (10 + 90)]

kg

S

25.99.12.43

Stolné výrobky, zo železa alebo ocele, i. n.

7323 99 10

kg

S

25.99.12.49

Ostatné výrobky, lakované alebo farbené

7323 [99 (91 + 99)]

kg

S

25.99.12.53

Stolné, kuchynské, výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti,
z medi

7418 [11 00 + 19 90]

kg

S

S2

25.99.12.55

Stolné, kuchynské, výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti,
z hliníka, odlievané

7615 19 10

kg

S

S2

25.99.12.57

Stolné, kuchynské, výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti,
z hliníka, ostatné

7615 [11 00 + 19 90]

kg

S

S2

25.99.12.70

Ručne ovládané, mechanické zariadenia s váhou ≤10 kg, na
prípravu jedál a nápojov

8210 00 00

kg

S

25.99.12.80

Železná alebo oceľová vlna, kefy na riad, čistiace hubky, ruka
vice a podobne

7323 10 00

kg

S

CPA 25.99.21: Pancierové alebo spevnené sejfy, zosilnené skrinky a dvere a depozitné skrinky do trezorov, pokladne alebo schránky na
listiny a pod. zo základných kovov
25.99.21.30

Pancierové alebo spevnené skrine, trezory zo základných kovov

8303 00 10

p/st

S
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25.99.21.50

Pancierové alebo spevnené dvere a bezpečnostné zámky na
trezory zo základných kovov

8303 00 30

kg

S

25.99.21.70

Príručné pokladnice na peniaze alebo dokumenty a podobne,
zo základného kovu

8303 00 90

—

S

Poznámky

CPA 25.99.22: Schránky na ukladanie papierov alebo písacích pier, zásuvky na pečiatky a podobné vybavenie kancelárií alebo písacích
stolov zo základných kovov okrem kancelárskeho nábytku
25.99.22.00

Registračné skrine, kartotéky, alebo vybavenie pre písacie stoly,
zo základného kovu

8304 00 00

—

S

CPA 25.99.23: Mechaniky na zaraďovače spisov, rýchloviazače a podobné kancelárske výrobky a zošívacie spony v pásoch zo základných
kovov
25.99.23.30

Mechaniky spisových poriadačov, rýchloviazačov, zo základ
ného kovu

8305 10 00

—

S

25.99.23.50

Spájacie svorky v pásoch na použitie v kanceláriách, čalúnictve
a balení, zo základného kovu

8305 20 00

—

S

25.99.23.70

Kancelárske potreby ako napr. spisové spony, svorky, zo
základného kovu

8305 90 00

—

S

CPA 25.99.24: Sošky a ostatné dekoračné predmety, rámy na fotografie, obrazy alebo podobné rámy a zrkadlá zo základných kovov
25.99.24.00

Sošky, rámy, zrkadlá a podobné dekoračné predmety, zo
základného kovu

8306 [21 00 + 29 (10 + 90)
+ 00)]

—

S

CPA 25.99.25: Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky zo základných kovov na
odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo ostatné celkom dohotovené výrobky; duté nity a nity s rozštiepeným
driekom zo základného kovu; perly a flitre zo základných kovov
25.99.25.30

Svorky, háčky a očká a podobne zo základného kovu, použí
vané na odevy, obuv, plátenné výrobky, príručné vaky, cestovné
výrobky a iné umelé výrobky s výnimkou závesných hákov,
nitov, lisovaných kolíkov a tlačidiel

8308 10 00

—

S

25.99.25.50

Duté nity a nity s rozštiepeným driekom, zo základného kovu

8308 20 00

—

S

25.99.25.70

Výrobky ako sú napr. spony, sponky, pracky, háčky, rámy
s háčikmi …, časti a súčasti zo základných kovov

8308 90 00

—

S

8487 [10 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 25.99.26: Vrtule do lodí a člnov a ich lopatky
25.99.26.00

Lodné a člnové vrtule a ich lopatky (listy)

CPA 25.99.29: Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.
25.99.29.10 z

Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia
a časti a súčasti

8608 [00 (10 + 90)]

—

S

25.99.29.11

Kotvy, hľadacie kotvy a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
(s výnimkou murovaných kotiev)

7316 00 00

kg

S

25.99.29.13

Výrobky z nie temperovanej liatiny, i. n.

7325 [10 (50 + 92 + 99)]

kg

S

S2

25.99.29.19

Liate výrobky, zo železa alebo ocele, i. n.

7325 [91 00 + 99 (10 +
90)]

kg

S

S2

25.99.29.22

Kované alebo lisované výrobky zo železa alebo ocele, i. n.

7326 [11 00 + 19 (10 +
90)]

kg

S

S2

25.99.29.25

Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu; pasce atď.,
krmníky, náhubky, matracové háky, mäsiarske háky, krytinové
vešiaky, koše z papierového odpadu s výnimkou tienidlových
rámov

7326 [20 (30 + 50 + 80)]

kg

S

S2
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25.99.29.27

Tabatierky, cigaretové puzdrá, kazety a puzdrá na kozmetiku
a pudrenky a podobné predmety

7326 90 10

—

S

S2

25.99.29.28 z

Sponky do vlasov, kovové natáčky na vlasy, štipce, a ich časti
a súčasti, z kovu (s výnimkou z tvrdej gumy alebo plastov,
elektrotermických prístrojov na úpravu vlasov)

9615 90 00

kg

S

25.99.29.29

Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov a podobné výrobky (s
výnimkou z tvrdej gumy alebo plastov, elektrotermických
prístrojov na úpravu vlasov)

9615 19 00

kg

S

25.99.29.31

Rebríky a schody zo železa alebo ocele (s výnimkou kovaných
alebo lisovaných)

7326 90 30

p/st @

S

S2

25.99.29.33

Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom zo železa
alebo ocele

7326 90 40

kg

S

S2

25.99.29.35

Bubny a cievky na káble, hadice a pod., zo železa alebo ocele

7326 90 50

kg

S

S2

25.99.29.37

Nemechanické vetráky, odkvapové žľaby, háky a podobné
výrobky používané v stavebníctve zo železa alebo ocele (s
výnimkou kovaných alebo lisovaných)

7326 90 60

kg

S

S2

25.99.29.41

Perforované nádoby a podobné výrobky zo železného alebo
oceľového tenkého plechu, používané na filtrovanie vody na
vstupe do odpadu (s výnimkou kovaných alebo lisovaných)

7326 90 70

kg

S

S2

25.99.29.49

Výrobky zo železa alebo z ocele, inde neuvedené (iné ako liate
výrobky)

7326 [90 (91 + 93 + 95 +
98)]

kg

S

S2

25.99.29.55

Predmety z hliníka, inde neuvedené

7616 [91 00 + 99 (10 +
90)]

kg

S

S2

25.99.29.58

Výrobky z medi, i. n.

7419 [91 00 + 99 90]

kg

S

S2

25.99.29.63

Cínové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm;
cínové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom,
lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom)
s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky); cínový
prášok a vločky; cínové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne
(napríklad spojky, kolená, nátrubky)

8007 [00 (10 + 30 + 50)]

kg

T

25.99.29.67

Ostatné výrobky z cínu, i. n.

8007 00 90

kg

S

25.99.29.71

Zinkové rúry a rúrky a príslušenstvo k nim (spojky, kolená,
nátrubky)

7907 00 10

kg

T

25.99.29.73

Výrobky zo zinku, i. n.

7907 00 90

kg

S

25.99.29.75

Olovené rúry a rúrky a príslušenstvo k nim (spojky, kolená,
nátrubky)

7806 00 50

kg

T

25.99.29.76

Olovené tyče, prúty, profily a drôty (s výnimkou obalených
prútov, odlievaných prútov určených na valcovanie, ťahanie
alebo odliatie do profilových výrobkov, spekaných tyčí
a prútov, izolovaných elektrických drôtov)

7806 00 30

kg

T

25.99.29.77

Ostatné výrobky z olova, i. n.

7806 [00 (10 + 90)]

kg

S

25.99.29.79

Ostatné výrobky z niklu, i. n.

7508 [10 00 + 90 00]

kg

S

25.99.29.82

Zvony, gongy atď., neelektrické, zo základného kovu

8306 10 00

kg

S

25.99.29.83

Pružné hadice zo železa alebo ocele (s výnimkou gumených
hadíc pripojených alebo spojených s vonkajším kovovým
výstuhou, pružné hadice vyrobené pre strojné alebo vozidlové
častí)

8307 10 00

kg

S

S2

S2

S2
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25.99.29.85

Pružné hadice zo základného materiálu (s výnimkou gumených
hadíc pripojených alebo spojených s vonkajším kovovým
výstuhou, pružné hadice (pre strojné alebo vozidlové časti),
zo železa alebo ocele

8307 90 00

kg

S

25.99.29.87

Značky, štíty, menovky a podobné platne, čísla, písmena
a podobné symboly (s výnimkou osvetlených)

8310 00 00

kg

S

25.99.29.95

Permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie,
z kovu

8505 11 00

kg

S

p/st

S

p/st

S

NACE 26.11: Výroba elektronických komponentov
CPA 26.11.11: Televízne CRT obrazovky; snímacie elektrónky televíznych kamier; ostatné CRT obrazovky
26.11.11.00

Televízne CRT obrazovky; snímacie elektrónky televíznych
kamier; ostatné CRT obrazovky

8540 [11 (11 + 13 + 15 +
19 + 91 + 99) + 12 00 +
20 (10 + 80) + 40 00 +
50 00 + 60 00]

CPA 26.11.12: Magnetróny, klystróny, mikrovlné elektrónky a ostatné elektrónky
26.11.12.00

Magnetróny, klystróny, mikrovlnné elektrónky, elektrónky
a trubice

8540 [71 00 + 72 00 +
79 00 + 81 00 + 89 00]

CPA 26.11.21: Diódy; tranzistory; tyristory, diaky a triaky
26.11.21.20

Polovodičové diódy

8541 10 00

p/st @

S

26.11.21.50

Tranzistory, iné ako fotocitlivé tranzistory

8541 [21 00 + 29 00]

p/st @

S

26.11.21.80

Polovodičové tyristory, diaky a triaky

8541 30 00

p/st @

S

CPA 26.11.22: Polovodičové prvky; diódy vyžarujúce svetlo; zabudované piezoelektrické kryštály; ich časti a súčasti
26.11.22.20

Polovodičové diódy vyžarujúce svetlo (LED)

8541 40 10

p/st @

S

26.11.22.40

Fotosenzitívne polovodičové prvky, solárne články, fotodiódy,
fototranzistory atď.

8541 40 90

p/st @

S

26.11.22.60

Polovodičové prvky (s výnimkou fotosenzitívnych polovodičo
vých prvkov, fotovoltaických článkov, tyristorov, diakov
a triakov, tranzistorov, diód a diód vyžarujúcich svetlo)

8541 50 00

p/st @

S

26.11.22.80

Montované piezoelektrické kryštály (vrátane kremeňov, oscilá
torov a rezonátorov)

8541 60 00

p/st @

S

CPA 26.11.30: Elektronické integrované obvody
26.11.30.03

Multičipové integrované obvody: procesory a riadiace (elektro
nické) obvody, tiež kombinované s pamäťami, meničmi, logic
kými obvodmi, zosilňovačmi, hodinami a synchronizačnými
obvodmi alebo inými obvodmi

8542 31 10

p/st @

S

26.11.30.06

Elektronické integrované obvody (okrem multičipových
obvodov): procesory a riadiace (elektronické) obvody, tiež
kombinované s pamäťami, meničmi, logickými obvodmi, zosil
ňovačmi, hodinami a synchronizačnými obvodmi alebo inými
obvodmi

8542 31 90

p/st @

S

26.11.30.23

Multičipové integrované obvody: pamäte

8542 32 10

p/st @

S

Poznámky
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26.11.30.27

Elektronické integrované obvody (okrem multičipových
obvodov): dynamické pamäte s ľubovoľným prístupom (DRAM)

8542 [32 (31 + 39)]

p/st

S

26.11.30.34

Elektronické integrované obvody (okrem multičipových
obvodov): statické pamäte s priamym prístupom (S-RAM),
vrátane rýchlej vyrovnávacej pamäte s priamym prístupom
(cache-RAM)

8542 32 45

p/st

S

26.11.30.54

Elektronické integrované obvody (okrem multičipových
obvodov): permanentné programovateľné pamäte vymazateľné
ultrafialovými lúčmi (EPROM)

8542 32 55

p/st

S

26.11.30.65

Elektronické integrované obvody (okrem multičipových
obvodov): elektricky vymazateľné programovateľné perma
nentné pamäte (E2PROM) vrátane FLASH E2PROM

8542 [32 (61 + 69 + 75)]

p/st

S

26.11.30.67

Elektronické integrované
obvodov): ostatné pamäte

8542 32 90

p/st @

S

26.11.30.80

Elektronické integrované obvody: zosilňovače

8542 33 00

p/st @

S

26.11.30.91

Ostatné multičipové integrované obvody i. n.

8542 39 10

p/st @

S

26.11.30.94

Ostatné elektronické integrované obvody i. n.

8542 39 90

p/st @

S

p/st @

S

obvody

(okrem

multičipových

Poznámky

CPA 26.11.40: Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.
26.11.40.10

Prenosné ochranné kazety diskov alebo mechanicky nahraných
zvukových filmov

8522 10 00

26.11.40.40

Časti a súčasti obrazoviek CRT; časti a súčasti elektróniek
a trubíc so studenou katódou, so žeravenou katódou alebo
s fotokatódou, inde neuvedené

8540 [91 00 + 99 00]

—

S

S2

26.11.40.70

Časti diód, tranzistorov a podobných polovodičových prvkov,
fotosenzitívnych polovodičových prvkov a fotovoltaických
článkov, svetelných diód a montovaných piezoelektrických
kryštálov

8541 90 00

—

S

S2

26.11.40.90

Časti integrovaných obvodov a mikrozostáv (s výnimkou
obvodov pozostávajúcich výhradne z pasívnych prvkov)

8542 90 00

—

S

S2

NACE 26.12: Výroba montovaných elektronických dosiek
CPA 26.12.10: Montované tlačené obvody
26.12.10.20

Neizolované viacvrstvové dosky plošných spojov

8534 00 11

p/st @

S

26.12.10.50

Dosky plošných spojov iné ako viacvrstvové

8534 00 19

p/st @

S

26.12.10.80

Pasívne siete (vrátane odporových a/alebo kondenzátorových
sietí) (s výnimkou rezistorových a kondenzátorových polí,
dosiek obsahujúcich aktívne prvky, hybridné prvky)

8534 00 90

p/st @

S

CPA 26.12.20: Zvukové, obrazové, sieťové a podobné karty do zariadení na automatické spracovanie údajov
26.12.20.00 z

Sieťové telekomunikačné zariadenia (napríklad uzly, smerovače,
portály) pre LANS a WANS a zvukové, video, sieťové
a podobné karty pre stroje na automatické spracovanie údajov

8471 80 00

p/st

S

8523 [52 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 26.12.30: Čipové karty
26.12.30.00

Smart karty
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NACE 26.20: Výroba počítačov a periférnych zariadení
CPA 26.20.11: Prenosné zariadenia na spracovanie údajov s hmotnosťou ≤ 10 kg, napr. laptopy a notebooky; digitálny asistent a podobné
počítače
26.20.11.00

Laptop PC a dlaňový organizátor

8471 30 00

p/st

S

CPA 26.20.12: Terminály POS, ATM a podobné zariadenia, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť
26.20.12.00

Terminály POS, ATM a podobné zariadenia, ktoré sa dajú
napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť

8472 90 30

p/st @

S

CPA 26.20.13: Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov, obsahujúce pod spoločným krytom aspoň centrálnu proceso
rovú jednotku a vstupnú a výstupnú jednotku, kombinované aj nekombinované
26.20.13.00

Stolné PC

8471 41 00

p/st

S

p/st

S

CPA 26.20.14: Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov predkladané vo forme systémov
26.20.14.00

Digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov: pred
kladané v podobe systému

8471 49 00

CPA 26.20.15: Ostatné digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov, tiež obsahujúce pod spoločným krytom jednu alebo dve
z nasledujúcich jednotiek: pamäťové jednotky, vstupné jednotky, výstupné jednotky
26.20.15.00

Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov
s alebo bez obsahu pod spoločným krytom 1 alebo 2 nasledu
júcich jednotiek: pamäťové bloky, vstupné/výstupné jednotky

8471 50 00

p/st

S

CPA 26.20.16: Vstupné alebo výstupné jednotky, tiež obsahujúce pod spoločným krytom aj pamäťové jednotky
26.20.16.40

Tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy schopné pripojenia na stroj
na automatické spracovanie údajov alebo na sieť (okrem tlačia
renských strojov používaných na tlač pomocou štočkov,
blokov, platní, valcov a ostatných tlačiarenských komponentov
a strojov, ktoré vykonávajú dve alebo viac funkcií: tlač, kopíro
vanie alebo faxovanie)

8443 [32 (10 + 30 + 91 +
93 + 99)]

p/st

S

26.20.16.50

Klávesnice a snímače

8471 60 60

p/st

S

26.20.16.60

Ostatné vstupné a výstupné jednotky, tiež obsahujúce pod
spoločným krytom aj pamäťové jednotky

8471 60 70

p/st

S

p/st

S

CPA 26.20.17: Monitory a projektory používané najmä v systéme automatizovaného spracovania údajov
26.20.17.00

Monitory a projektory, používané najmä v systéme automatic
kého spracovania údajov

8528 [41 00 + 51 00 +
61 00]

CPA 26.20.18: Jednotky s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, snímanie, kopírovanie, faxovanie
26.20.18.00

Stroje, ktoré vykonávajú dve alebo viac funkcií: tlač, kopíro
vanie alebo faxovanie, schopné pripojenia na stroj na automa
tické spracovanie údajov alebo na sieť

8443 [31 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

8471 [70 (20 + 30 + 50 +
70 + 80 + 98)]

p/st

S

CPA 26.20.21: Pamäťové jednotky
26.20.21.00

Pamäťové jednotky

5.10.2010

SK
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L 262/171
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Jednotka

P

kg

S

8471 [80 00 + 90 00]

p/st

S

8473 [30 (20 + 80) + 50
(20 + 80)]

—

S

8525 60 00

p/st

S

8525 50 00

p/st

S

8525 [80 (11 + 19)]

p/st

S

8517 11 00

p/st

S

8517 12 00

p/st

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 26.20.22: Pevné, energeticky nezávislé pamäťové zariadenia
26.20.22.00

Pevné, úložné pamäťové zariadenia na záznam údajov
z vonkajšieho zdroja (pamäťové karty „flash“ alebo elektronické
pamäťové karty „flash“), nenahraté

8523 51 10

CPA 26.20.30: Ostatné jednotky zariadení na automatizované spracovanie údajov
26.20.30.00 z

Ostatné jednotky strojov na automatické spracovanie údajov
(okrem sieťových telekomunikačných zariadení (napríklad
uzly, smerovače, portály) pre LANS a WANS a zvukové, video,
sieťové a podobné karty pre stroje na automatické spracovanie
údajov)

CPA 26.20.40: Časti, súčasti a príslušenstvo číslicových strojov
26.20.40.00

Časti, súčasti a príslušenstvo na stroje položky HS 84.71; časti,
súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie k strojom alebo
zariadeniam dvoch alebo viacerých položiek HS 84.69 až 84.72

NACE 26.30: Výroba komunikačných zariadení
CPA 26.30.11: Vysielacie prístroje s prijímacím zariadením
26.30.11.00

Vysielacie prístroje pre rozhlasové a televízne vysielanie so
zabudovanými prístrojmi na príjem

CPA 26.30.12: Vysielacie prístroje bez prijímacieho zariadenia
26.30.12.00

Vysielacie prístroje pre rozhlasové a televízne vysielanie bez
zabudovaných prístrojov na príjem

CPA 26.30.13: Televízne kamery
26.30.13.00

Televízne kamery (vrátane priemyselných TV kamier) (s
výnimkou kamkordérov)

CPA 26.30.21: Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi
26.30.21.00

Linkové telefónne súpravy s bezdrôtovými mikrotelefónmi

CPA 26.30.22: Telefóny pre celulárne siete a pre ostatné bezdrôtové siete
26.30.22.00

Telefóny pre celulárne siete alebo pre ostatné bezdrôtové siete

CPA 26.30.23: Ostatné telefónne súpravy a prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo iných informácií vrátane prístrojov na
komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti (napr. v miestnej alebo rozľahlej sieti)
26.30.23.10

Základné stanice

8517 61 00

p/st

S

26.30.23.20

Prístroje na príjem, konverziu a prenos alebo obnovenie hlasu,
obrazu alebo iných informácií, vrátane prístrojov na prepájanie
a smerovanie

8517 62 00

p/st @

S

26.30.23.30

Telefónne súpravy (okrem linkových telefónnych súprav
s bezdrôtovými mikrotelefónmi a telefónmi pre celulárnu sieť
alebo pre ostatné bezdrôtové siete); videotelefóny

8517 [18 00 + 69 10]

p/st @

S

26.30.23.40

Prenosné prijímače na volanie a vyhľadávanie osôb

8517 69 31

p/st

S
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Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

Iné prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo iných
údajov, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo
bezdrôtovej sieti (taká ako miestna alebo rozsiahla sieť), iné
ako prístroje na prenos alebo príjem, uvedené v položkách
8443, 8525, 8527 alebo 8528

8517 [69 (20 + 90)] + 00)]

p/st @

S

—

S

Poznámky

CPA 26.30.30: Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafických prístrojov
26.30.30.00

Časti a súčasti elektrických telefónnych alebo telegrafických
prístrojov

8517 70 90

S2

CPA 26.30.40: Antény a parabolické antény všetkých druhov a ich časti a súčasti; časti a súčasti rádiových a televíznych vysielacích
prístrojov a televíznych kamier
26.30.40.10

Teleskopické a prútové antény na prenosné prístroje alebo na
prístroje určené na zabudovanie do motorových vozidiel,
vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na prístroje položiek
8525 až 8528

8529 10 11

p/st @

S

26.30.40.35

Vonkajšie antény na satelitný príjem televízneho alebo rádio
vého vysielania (vrátane rotorového systému) (s výnimkou
anténnych zosilňovačov a rádiofrekvenčných oscilátorových
jednotiek)

8529 10 31

p/st @

S

26.30.40.39

Ostatné vonkajšie antény na príjem rozhlasového alebo televíz
neho vysielania (vrátane rotorového systému) (s výnimkou na
príjem satelitných programov, anténnych zosilňovačov
a rádiofrekvenčných oscilátorových jednotiek)

8529 10 39

p/st @

S

26.30.40.40

Antény a parabolické antény všetkých druhov na prístroje
položky HS 85.17; časti a súčasti vhodné na použitie s nimi

8517 [70 (11 + 15 + 19)]

—

S

26.30.40.50

Vnútorné antény pre rozhlasové, televízne prijímače (vrátane
vstavaných typov) (s výnimkou anténnych zosilňovačov
a rádiofrekvenčných oscilátorových jednotiek)

8529 10 65

p/st @

S

26.30.40.60

Ostatné antény a časti a súčasti vhodné na použitie výlučne
alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528

8529 [10 (69 + 80 + 95)]

—

S

26.30.40.70

Skrine a puzdrá pre vysielacie a prijímacie prístroje na rozhla
sové alebo televízne vysielanie, televízne kamery a pod.; časti
a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne s televíznymi kamerami,
prijímacími prístrojmi na rozhlasové alebo televízne vysielanie,
monitory a projektory, inde neuvedené (iné ako antény, elek
tronické zostavy a časti a súčasti monitorov a projektorov
vhodné výlučne a hlavne v prístrojoch na automatické spraco
vanie údajov)

8529 [90 (41 + 49 + 92)]

—

S

CPA 26.30.50: Poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži alebo požiaru a podobné prístroje
26.30.50.20

Elektrické ochranné alebo požiarne alarmy a podobné prístroje
(s výnimkou používaných pre motorové vozidlá, používaných
v stavebníctve)

8531 10 95

p/st

S

26.30.50.80

Elektrické ochranné alebo požiarne alarmy a podobné prístroje
pre stavebníctvo

8531 10 30

p/st

S

p/st

S

NACE 26.40: Výroba spotrebnej elektroniky
CPA 26.40.11: Rozhlasové prijímače (okrem autorádií) pracujúce bez pripojenia na vonkajší zdroj energie
26.40.11.00

Rozhlasové prijímače (okrem prijímačov používaných v autách)
prevádzkyschopné bez pripojenia na vonkajší zdroj energie

8527 [12 (10 + 90) + 13
(10 + 91 + 99) + 19 00 +
91 (11 + 19 + 35 + 91 +
99) + 92 (10 + 90) + 00)]

S2

S2

5.10.2010
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Poznámky

CPA 26.40.12: Rozhlasové prijímače pracujúce len s pripojením na vonkajší zdroj energie
26.40.12.70

Rozhlasové prijímače pre motorové vozidlá, kombinované
s prístrojmi na záznam alebo reprodukciu zvuku

8527 [21 (20 + 52 + 59 +
70 + 92 + 98)]

p/st

S

26.40.12.90

Rozhlasové prijímače pre motorové vozidlá, i. n.

8527 29 00

p/st

S

CPA 26.40.20: Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu
26.40.20.20

Kanálový volič pre farebné TV/video a káblové TV prijímače
(farebné video voliče) (s výnimkou prijímačov oddeľujúcich
vysokofrekvenčné televízne signály)

8528 [71 (11 + 13 + 19)]

p/st

S

26.40.20.40

Farebné televízne projekčné zariadenia

8528 72 10

p/st

S

26.40.20.90

Ostatné televízne prijímače tiež kombinované s rozhlasovými
prijímačmi alebo s prístrojom na záznam alebo reprodukciu
zvuku alebo videa, inde neuvedené

8528 [71 90 + 72 (20 + 31
+ 33 + 35 + 39 + 51 + 59
+ 75 + 91 + 99) + 00)]

p/st

S

8519 [20 (10 + 91 + 99) +
30 00 + 81 (11 + 15 + 21
+ 25 + 31 + 35 + 45) + 89
(11 + 15 + 19)]

p/st

S

8519 [81 (55 + 61 + 65 +
75 + 81 + 85 + 95) + 90)]

p/st

S

p/st

S

CPA 26.40.31: Gramofóny, prehrávače platní, kazetové prehrávače a iné zariadenia na reprodukciu zvuku
26.40.31.00

Gramofóny, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a ostatné
zvukové reprodukčné prístroje

CPA 26.40.32: Magnetofóny a iné zariadenia na záznam zvuku
26.40.32.00

Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku

CPA 26.40.33: Videokamery a ostatné zariadenia na záznam alebo reprodukciu obrazu
26.40.33.00

Digitálne fotoaparáty

8521 [10 (20 + 95) + 00)] +
8525 [80 (91 + 99)]

CPA 26.40.34: Monitory a projektory bez prijímacieho zariadenia a v princípe nepoužívané v systéme automatizovaného spracovania
údajov
26.40.34.20

Videoprojektory

8528 [69 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

26.40.34.40

Farebné video monitory s obrazovkou

8528 [49 (35 + 91 + 99)]

p/st

S

26.40.34.60

Ploché video monitory, LCD alebo plazmové, atď., bez kanálo
vého voliča (farebné videomonitory) (s výnimkou s obrazovkou)

8528 59 90

p/st

S

26.40.34.80

Čiernobiele alebo iné monochromatické videomonitory

8528 [49 10 + 59 10]

p/st

S

p/st @

S

p/st

S

CPA 26.40.41: Mikrofóny a ich stojany
26.40.41.00

Mikrofóny a ich stojany (s výnimkou bezdrôtových mikrofónov
s vysielačom)

8518 [10 (30 + 95)]

CPA 26.40.42: Reproduktory; slúchadlá všetkých druhov a kombinované rečnícke súpravy
26.40.42.35

Jednotlivé reproduktory, vstavané (vrátane rámov alebo skriniek
hlavne konštruovaných pre vstavané reproduktory)

8518 21 00
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P

26.40.42.37

Zložené reproduktory, vstavané v rovnakej skrini (vrátane
rámov alebo skriniek hlavne konštruovaných pre vstavané
reproduktory)

8518 22 00

p/st

S

26.40.42.39

Reproduktory (vrátane rámov alebo skriniek hlavne konštruo
vaných pre vstavané reproduktory) (s výnimkou vstavaných)

8518 [29 (30 + 95)]

p/st

S

26.40.42.70

Slúchadlá kombinované alebo nekombinované s mikrofónom
a súpravy obsahujúce mikrofón a jeden alebo viac reproduk
torov (s výnimkou leteckých prílb so slúchadlami, telefónnych
súprav, bezdrôtových mikrofónov s vysielačom, načúvacích
prístrojov)

8518 [30 (20 + 95)]

p/st @

S

p/st @

S

Poznámky

CPA 26.40.43: Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku
26.40.43.55

Telefónne a meracie zosilňovače (s výnimkou zosilňovačov
vysokých alebo stredných frekvencií)

8518 40 30

26.40.43.59

Audiofrekvenčné elektrické zosilňovače (vrátane hi-fi zosilňo
vačov) (s výnimkou zosilňovačov vysokých alebo stredných
frekvencií, telefonické a meracie zosilňovače)

8518 [40 (81 + 89)]

p/st

S

26.40.43.70

Súpravy elektrických zosilňovačov zvuku (vrátane domových
vrátnikov s mikrofónom a reproduktorom)

8518 50 00

p/st

S

8517 69 39

p/st

S

p/st @

S

S2

CPA 26.40.44: Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu a rádiotelegrafiu i. n.
26.40.44.00

Rádiotelefónne alebo rádiotelegrafné prístroje (s výnimkou
prenosných prijímačov na volanie a vyhľadávanie osôb kombi
novaných s rádioprijímačom)

CPA 26.40.51: Časti, súčasti a príslušenstvo zvukových a obrazových zariadení
26.40.51.50

Drahokamy alebo polodrahokamy na hroty

8522 90 30

26.40.51.70

Ostatné časti, súčasti a príslušenstvo z HS 85.19, 85.20 a 85.21

8522 [90 (41 + 49 + 70 +
80)]

—

S

S2

26.40.51.80

Časti a súčasti prístrojov z HS 85.18

8518 90 00

—

S

S2

8529 90 20

—

S

S2

CPA 26.40.52: Časti a súčasti rádiových prijímacích a vysielacích zariadení
26.40.52.00

Časti a súčasti rozhlasových prijímačov a vysielačov

CPA 26.40.60: Videohry (používané s televíznym prijímačom alebo vlastnou obrazovkou) a ostatné hry závisiace od zručnosti alebo
náhody s elektronickou obrazovkou
26.40.60.00

Videohry použiteľné s televíznym prijímačom

9504 10 00

p/st @

S

NACE 26.51: Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
CPA 26.51.11: Navigačné kompasy; ostatné navigačné nástroje a prístroje
26.51.11.20

Buzoly, vrátane navigačných kompasov (vrátane magnetických,
gyroskopických, kompasníc a polohových hľadačov)

9014 10 00

p/st @

S

26.51.11.50

Nástroje a prístroje pre leteckú alebo kozmickú navigáciu (s
výnimkou kompasov)

9014 [20 (20 + 80)]

p/st @

S

5.10.2010
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9014 80 00

p/st @

S

Poznámky

CPA 26.51.12: Zameriavacie zariadenia, teodolity a tachymetre (tachometre); ostatné vymeriavacie, hydrografické, oceánografické, hydro
logické, meteorologické alebo geofyzikálne nástroje a prístroje
26.51.12.15

Elektronické zameriavacie zariadenia, teodolity, tachometre
a fotogrametrické prístroje a zariadenia

9015 [10 10 + 20 10 +
40 10]

p/st @

S

26.51.12.35

Elektronické nástroje a prístroje na meteorologické, hydrolo
gické a geofyzikálne účely (s výnimkou kompasov)

9015 80 11

p/st @

S

26.51.12.39

Ostatné elektronické prístroje, i. n.

9015 80 19

p/st @

S

26.51.12.70

Vymeriavacie (vrátane fotogrametrických meraní), hydrogra
fické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo
geofyzikálne prístroje a zariadenia (okrem kompasov), neelek
tronické; zameriavacie zariadenia, neelektronické

9015 [10 90 + 20 90 +
40 90 + 80 (91 + 93 + 99)]

p/st @

S

p/st @

S

p/st

S

p/st @

S

—

S

p/st @

S

CPA 26.51.20: Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje
26.51.20.20

Radarové prístroje

8526 10 00

26.51.20.50

Rádionavigačné pomocné prístroje (vrátane rádiomajákov
a rádioplavákov, prijímačov, rádiokompasových zariadení
s viacvrstvovými anténami alebo so smerovými rámovými anté
nami)

8526 [91 (20 + 80)]

26.51.20.80

Rádiové prístroje pre diaľkové riadenie (vrátane pre lode, bezpi
lotové lietadlá, rakety, strely, hračky a modely lodí alebo lieta
diel, pre stroje, pre detonátory mín)

8526 92 00

CPA 26.51.31: Váhy s citlivosťou 5 cg alebo vyššou
26.51.31.00

Váhy s citlivosťou 5 cg alebo väčšou, tiež so závažiami; ich časti
a súčasti a príslušenstve

9016 [00 (10 + 90)]

CPA 26.51.32: Rysovacie stoly a stroje a iné rysovacie, kresliace alebo matematické počítacie nástroje
26.51.32.00

Kresliace stoly a stroje a ostatné kresliace, rysovacie, alebo počí
tacie prístroje

9017 [10 (10 + 90) + 20
(05 + 11 + 19 + 39 + 90)]

CPA 26.51.33: Ručné nástroje na meranie dĺžky (napr. mikrometre, posuvné meradlá a kalibre) i. n.
26.51.33.10

Mikrometre a posuvné meradlá (vrátane verniérov, meradiel
s číselníkom alebo elektronických posuvných meradiel)

9017 30 10

p/st

S

26.51.33.30

Meradlá s regulovacím meracím zariadením

9017 30 90

p/st

S

9030 10 00

p/st @

S

9030 20 10

p/st @

S

CPA 26.51.41: Nástroje a prístroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia
26.51.41.00

Prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho
žiarenia

CPA 26.51.42: Katódové osciloskopy a oscilografy
26.51.42.00

Katódové osciloskopy a oscilografy

S2

L 262/176
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5.10.2010

Merná
Jednotka

P

CPA 26.51.43: Nástroje na meranie elektrických veličín bez záznamového zariadenia
26.51.43.10

Univerzálne meracie prístroje

9030 31 00

p/st @

S

26.51.43.30

Elektronické prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu
napätia, intenzity, odporu alebo výkonu, bez registračného
zariadenia (iné ako univerzálne meracie prístroje, osciloskopy
a oscilografy)

9030 33 10

p/st @

S

26.51.43.55

Voltmetre

9030 33 91

p/st @

S

26.51.43.59

Neelektrické nástroje a prístroje, na meranie alebo kontrolu
napätia, prúdu, odporu alebo výkonu, bez záznamového zaria
denia (s výnimkou univerzálnych meracích prístrojov, voltmetrov)

9030 33 99

p/st @

S

9030 40 00

p/st @

S

CPA 26.51.44: Nástroje a prístroje pre telekomunikačnú techniku
26.51.44.00

Prístroje a nástroje, pre telekomunikáciu

CPA 26.51.45: Nástroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín i. n.
26.51.45.20

Prístroje a nástroje, na meranie alebo kontrolu polovodičových
doštičiek alebo zariadení

9030 82 00

p/st @

S

26.51.45.30

Nástroje a prístroje na meranie alebo kontrolu elektrického
prírastku, s registračným zariadením (s výnimkou tých, ktoré
sú na dodávku plynu, kvapalín alebo elektriny alebo výrobných
meračov)

9030 [20 30 + 32 00 +
39 00 + 84 00]

p/st @

S

26.51.45.55

Elektrické nástroje na meranie alebo kontrolu elektrického
prírastku, bez registračného zariadenia, elektronické (s
výnimkou tých, ktoré sú na dodávku plynu, kvapalín alebo
elektriny alebo výrobných meračov)

9030 [20 91 + 89 30]

p/st @

S

26.51.45.59

Neelektrické nástroje a prístroje, na meranie alebo kontrolu
elektrického zosilnenia, bez záznamového zariadenia (s
výnimkou univerzálnych meracích prístrojov, voltmetrov)

9030 [20 99 + 89 90]

p/st @

S

CPA 26.51.51: Hydrometre, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychrometre
26.51.51.10

Teplomery, kvapalinové s priamym čítaním, nekombinované
s inými nástrojmi (iné ako klinické alebo zverolekárske teplo
mery)

9025 11 80

p/st

S

26.51.51.35

Elektronické teplomery a pyrometre, nekombinované s inými
prístrojmi (s výnimkou kvapalinových)

9025 19 20

p/st

S

26.51.51.39

Teplomery, nekombinované s inými prístrojmi a nekvapalinové,
i. n.

9025 19 80

p/st

S

26.51.51.50

Tlakomery, nekombinované s inými prístrojmi (vrátane baro
metrických výškomerov, sympiezometrov)

9025 80 20

p/st

S

26.51.51.75

Hydrometre, pyrometre, vlhkomery: a psychrometre: elektro
nické

9025 80 40

p/st @

S

26.51.51.79

Neelektronické hydrometre, vlhkomery a psychrometre (vrátane
hygrografov, termo hygrografov, termo-tlakových hygrografov,
aktinometrov, pagoskopov; s výnimkou rádiosond na atmosfe
rické sondovanie)

9025 80 80

p/st @

S

CPA 26.51.52: Nástroje na meranie alebo kontrolu prietoku, hladiny, tlaku alebo iných veličín kvapalín a plynov
26.51.52.35

Elektronické prietokomery (s výnimkou elektromerov, hydro
metrických lopatkových kolies)

9026 10 21

p/st

S

Poznámky

5.10.2010

SK
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Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010
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P

26.51.52.39

Elektronické nástroje a prístroje na meranie prietoku alebo
hladiny kvapalín

9026 10 29

p/st

S

26.51.52.55

Neelektronické prietokomery (s výnimkou elektromerov, hydro
metrických lopatkových kolies)

9026 10 81

p/st

S

26.51.52.59

Neelektronické nástroje a prístroje na meranie prietoku alebo
hladiny kvapalín

9026 10 89

p/st

S

26.51.52.71

Elektronické merače tlaku, senzory, indikátory a prenášače

9026 20 20

p/st

S

26.51.52.74

Neelektronické špirálové alebo kovové membránové merače
tlaku

9026 20 40

p/st

S

26.51.52.79

Ostatné prístroje na meranie alebo zisťovanie tlaku: ostatné

9026 20 80

p/st

S

26.51.52.83

Elektronické prístroje a nástroje na meranie premenných
charakteristík kvapalín alebo plynov (vrátane meračov tepla;
s výnimkou tých na meranie tlaku/prietoku/hladiny kvapalín)

9026 80 20

p/st @

S

26.51.52.89

Neelektronické prístroje a nástroje na meranie premenných
charakteristík kvapalín alebo plynov (vrátane meračov tepla;
s výnimkou tých na meranie tlaku/prietoku/hladiny kvapalín)

9026 80 80

p/st @

S

CPA 26.51.53: Nástroje a zariadenia na fyzikálne alebo chemické rozbory i. n.
26.51.53.13

Elektronické analyzátory plynu alebo dymu

9027 10 10

p/st

S

26.51.53.19

Neelektronické analyzátory plynu alebo dymu

9027 10 90

p/st

S

26.51.53.20

Chromatografy a elektroforézne nástroje

9027 20 00

p/st @

S

26.51.53.30

Spektrometre,
žiarenie

9027 30 00

p/st @

S

26.51.53.50

Prístroje a nástroje používajúce optické žiarenie, i. n.

9027 50 00

p/st @

S

26.51.53.81

Elektronické pH a rH merače, ostatné prístroje na meranie
mernej vodivosti a elektrochemickej kvantity (vrátane používa
ných v laboratóriách/oblasti životného prostredia, používaných
v procesoch monitorovania/kontroly)

9027 80 11

p/st @

S

26.51.53.83

Ostatné elektronické prístroje a nástroje

9027 [80 (13 + 17)]

p/st @

S

26.51.53.90

Ostatné prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na
chemické rozbory, inde neuvedené

9027 [80 (05 + 91 + 93 +
97)]

p/st @

S

9012 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

spektrofotometre

…,

používajúce

optické

CPA 26.51.61: Mikroskopy (okrem optických mikroskopov) a difraktografy
26.51.61.00

Mikroskopy (nie optické) a difraktografy

CPA 26.51.62: Stroje a prístroje na skúšanie mechanických vlastností materiálov
26.51.62.10

Elektronické stroje, prístroje a zariadenia na skúšanie kovov (s
výnimkou metalografických strojov alebo prístrojov, nástrojov
na detekciu defektov)

9024 [10 (11 + 13 + 19)]

p/st @

S

26.51.62.30

Neelektronické stroje a prístroje na skúšanie kovov

9024 10 90

p/st @

S

26.51.62.55

Elektronické stroje a prístroje na skúšanie materiálov (s
výnimkou kovov)

9024 [80 (11 + 19)]

p/st @

S

Poznámky
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Neelektronické stroje a prístroje na skúšanie vlastností mate
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gumu, kožu/linoleum s výnimkou na kovy

5.10.2010

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

9024 80 90

p/st @

S

CPA 26.51.63: Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie
26.51.63.30

Plynomery (vrátane kalibrovaných)

9028 10 00

p/st

S

26.51.63.50

Merače kvapalín alebo výrobné merače (vrátane kalibrovaných)
(s výnimkou čerpadiel)

9028 20 00

p/st

S

26.51.63.70

Elektromery alebo výrobné merače (vrátane kalibrovaných) (s
výnimkou voltmetrov, ampérmetrov, wattmetrov a podobne)

9028 [30 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

CPA 26.51.64: Otáčkomery a počítače výrobkov, taxametre; ukazovatele rýchlosti a tachometre; stroboskopy
26.51.64.30

Otáčkomery, výrobné a výstupné merače, biliardové merače,
taxametre, míľometre, krokomery, ručné merače, reduktory,
nástroje/prístroje na meranie krátkych časových intervalov

9029 10 00

p/st @

S

26.51.64.53

Rýchlomery pre vozidlá

9029 20 31

p/st @

S

26.51.64.55

Tachometre

9029 20 38

p/st @

S

26.51.64.70

Stroboskopy (vrátane fotografických alebo kinematografických
kamier natrvalo zabudovaných do stroboskopov)

9029 20 90

p/st @

S

9032 81 00

p/st @

S

kg

S

CPA 26.51.65: Automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje, hydraulické alebo pneumatické
26.51.65.00

Hydraulické alebo pneumatické automaticky regulované alebo
kontrolované nástroje a prístroje

CPA 26.51.66: Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje a stroje i. n.
26.51.66.20

Skúšobné stolice

9031 20 00

26.51.66.30

Optické prístroje, nástroje a stroje na meranie alebo kontrolu,
i.n. v HS 90

9031 [41 00 + 49 (10 +
90)]

p/st @

S

26.51.66.50

Elektronické prístroje, nástroje a stroje na meranie alebo
kontrolu geometrických veličín (vrátane komparátorov, koordi
novaných meracích strojov)

9031 [80 (32 + 34)]

p/st @

S

26.51.66.70

Ostatné elektronické prístroje, nástroje … na meranie, kontrolu
geometrických veličín

9031 80 38

p/st @

S

26.51.66.83

Ostatné prístroje, nástroje … na meranie, kontrolu geometric
kých veličín

9031 80 91

p/st @

S

26.51.66.89

Neelektronické meracie stroje a nástroje s výnimkou na
meranie/kontrolu geometrických veličín, vyrovnávacích mecha
nických častí, laboratórne skúšky, optických nástrojov/prístrojov

9031 80 98

p/st @

S

p/st

S

CPA 26.51.70: Termostaty, manostaty a ostatné automatické regulačné alebo kontrolné nástroje a prístroje
26.51.70.15

Termostaty: elektronické

9032 10 20

Poznámky

5.10.2010
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Colný sadzobník pre rok 2010
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P

26.51.70.19

Termostaty: neelektronické

9032 [10 (81 + 89)]

p/st

S

26.51.70.30

Manostaty

9032 20 00

p/st

S

26.51.70.90

Nástroje a prístroje, regulačné alebo kontrolné, i. n.

9032 89 00

p/st @

S

—

S

Poznámky

CPA 26.51.81: Časti a súčasti rádiolokačných prístrojov (radarov) a rádionavigačných prístrojov
26.51.81.00

Časti a súčasti rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov

8529 [90 (65 + 97)]

S2

CPA 26.51.82: Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov z kódov 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotómy; časti a súčasti i. n.
26.51.82.00

Časti a súčasti a príslušenstvo pre tovar zahrnutý v 26.51.12,
26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 a 26.51.5; mikrotómy; časti
a súčasti inde neuvedené

9015 90 00 + 9017 90 00
+ 9025 90 00 +
9026 90 00 + 9027
[90 (10 + 50 + 80)] + 9030
[90 (20 + 85)] + 00)]

—

S

S2

—

S

S2

CPA 26.51.83: Časti, súčasti a príslušenstvo mikroskopov (iných ako optických) a difraktografov
26.51.83.00

Časti, súčasti a príslušenstvo mikroskopov a difraktografov
s výnimkou pre optické mikroskopy

9012 [90 (10 + 90)]

CPA 26.51.84: Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov z kódov 26.51.63 a 26.51.64
26.51.84.33

Časti, súčasti a príslušenstvo elektromerov alebo výrobných
meračov

9028 90 10

—

S

S2

26.51.84.35

Časti, súčasti a príslušenstvo plynomerov alebo kvapalinových
meračov alebo výrobných meračov s výnimkou pre kvapalinové
čerpadlá

9028 90 90

—

S

S2

26.51.84.50

Časti, súčasti a príslušenstvo k prístrojom z HS 90.29

9029 90 00

—

S

S2

CPA 26.51.85: Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.65, 26.51.66 a 26.51.70
26.51.85.20

Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov, zariadení a strojov z HS
90.31

9031 [90 (20 + 30 + 85)]

—

S

S2

26.51.85.50

Časti a súčasti pre automatické regulačné alebo kontrolné
nástroje a prístroje

9032 90 00

—

S

S2

—

S

S2

CPA 26.51.86: Časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov a zariadení z kódov 26.51.11 a 26.51.62
26.51.86.00

Časti a súčasti a príslušenstvo zahrnuté v 26.51.11 a 26.51.62

9014 90 00 + 9024 90 00

NACE 26.52: Výroba hodín a hodiniek
CPA 26.52.11: Náramkové hodinky, vreckové hodinky s puzdrom z drahých kovov alebo z kovu plátovaného drahými kovmi
26.52.11.00

Náramkové hodinky, vreckové hodinky, s puzdrom z drahého
kovu alebo z kovu plátovaného drahým kovom

9101 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00 + 91 00 +
99 00]

p/st

S

p/st

S

CPA 26.52.12: Ostatné náramkové hodinky, vreckové hodinky a iné hodinky vrátane stopiek
26.52.12.00

Ostatné náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné
hodinky, vrátane stopiek

9102 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 29 00 +
91 00 + 99 00]
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p/st

S

9103 [10 00 + 90 00] +
9105 [11 00 + 19 00 +
21 00 + 29 00 + 91 00 +
99 (10 + 90)]

p/st

S

9108 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 20 00 + 90 00]

p/st

S

9109 [11 00 + 19 00 +
90 00]

p/st

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 26.52.13: Hodiny do prístrojových dosiek a hodiny podobného typu do vozidiel
26.52.13.00

Hodiny do prístrojových dosiek a podobné hodiny pre vozidlá,
lietadlá, rakety alebo plavidlá (vrátane vozidlových chrono
grafov)

9104 00 00

CPA 26.52.14: Hodiny s hodinkovým strojčekom; budíky a nástenné hodiny; ostatné hodiny
26.52.14.00

Hodiny s hodinkovým strojčekom; budíky a nástenné hodiny;
ostatné hodiny

CPA 26.52.21: Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované
26.52.21.00

Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované

CPA 26.52.22: Hodinové strojčeky, úplné a zmontované
26.52.22.00

Hodinové strojčeky, úplné a zmontované

CPA 26.52.23: Úplné hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované; neúplné strojčeky, zmontované
26.52.23.00

Úplné hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne
zmontované; neúplné hodinkové strojčeky, zmontované

kg

S

p/st @

S

9110 90 00

kg

S

9111 [10 00 + 20 00 +
80 00 + 90 00] + 9112
[20 00 + 90 00]

—

S

9114 [10 00 + 20 00 +
30 00 + 40 00 + 90 00]

—

S

9110 [11 (10 + 90) + 00)]

CPA 26.52.24: Nedohotovené hodinkové strojčeky
26.52.24.00

Hodinové strojčeky pripravené na dokončenie

9110 19 00

CPA 26.52.25: Úplné, neúplné a nedohotovené hodinové stroje, nezmontované
26.52.25.00

Úplné, neúplné a pripravené na dokončenie, hodinové stroje,
nezmontované

CPA 26.52.26: Puzdrá na hodiny a hodinky a ich časti
26.52.26.00

Puzdrá hodiniek a hodín a ich časti a súčasti

CPA 26.52.27: Ostatné časti a súčasti hodiniek a hodín
26.52.27.00

Ostatné časti a súčasti hodín a hodiniek

CPA 26.52.28: Registračné hodiny, záznamové hodiny, parkovacie hodiny; časové spínače s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom
26.52.28.10

Časové zapisovače a časové zaznamenávače

9106 10 00

p/st

S

26.52.28.30

Parkovacie hodiny a ostatné (s výnimkou procesných časo
vačov, stopiek a pod.)

9106 90 80

p/st

S

26.52.28.50

Procesné časovače, stopky, a pod. (s výnimkou chronometro
vých hodiniek, chronografových hodiniek a hodiniek so stop
kami)

9106 90 10

p/st

S

5.10.2010

SK
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Časové spínače, s hodinami alebo hodinkovým strojčekom
alebo so synchrónnym motorom (vrátane spínačov na zapí
nanie alebo vypínanie obvodov elektrických prístrojov)

Colný sadzobník pre rok 2010

9107 00 00
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p/st

S

Poznámky

NACE 26.60: Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
CPA 26.60.11: Röntgenové prístroje alebo prístroje používajúce žiarenie alfa, beta alebo gama
26.60.11.15

Prístroje používajúce röntgenové lúče, na lekárske, chirurgické,
stomatologické alebo zverolekárske účely (vrátane rádiografov
a rádioterapeutických prístrojov)

9022 [12 00 + 13 00 +
14 00]

p/st

S

26.60.11.19

Prístroje používajúce röntgenové lúče (s výnimkou na lekárske,
chirurgické, zubárske alebo zverolekárske účely)

9022 19 00

p/st

S

26.60.11.30

Prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na
lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely,
vrátane rádiografických alebo rádioterapeutických prístrojov

9022 [21 00 + 29 00]

p/st

S

26.60.11.50

Röntgenky (s výnimkou sklenených obalov pre röntgenky)

9022 30 00

p/st

S

26.60.11.70

Generátory röntgenového žiarenia, vysokonapäťové generátory,
vrátane častí a súčastí z HS 90.22

9022 [90 (10 + 90)]

—

S

CPA 26.60.12: Elektrodiagnostické prístroje používané v medicíne
26.60.12.30

Elektrokardiografy

9018 11 00

p/st @

S

26.60.12.80

Elektrodiagnostické prístroje (s výnimkou elektrokardiografov),
i. n.

9018 [12 00 + 13 00 +
14 00 + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

CPA 26.60.13: Ultrafialové alebo infračervené žiariče používané v medicíne, chirurgii, zubnom lekárstve alebo veterinárnom lekárstve
26.60.13.00

Ultrafialové alebo infračervené žiariče, pre medicínu a iné vedné
odbory

9018 20 00

p/st @

S

CPA 26.60.14: Kardiostimulátory; načúvacie pomôcky
26.60.14.33

Prístroje pre slabo počujúcich (s výnimkou ich častí, súčastí
a príslušenstva)

9021 40 00

p/st

S

26.60.14.39

Časti, súčasti a príslušenstvo k pomôckam pre slabo počujúcich
(s výnimkou na slúchadlá, zosilňovače a podobne)

9021 90 10

—

S

26.60.14.50

Stimulátory srdcového svalu (s výnimkou častí, súčastí
a príslušenstva)

9021 50 00

p/st

S

NACE 26.70: Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
CPA 26.70.11: Objektívy do kamier, projektorov alebo do fotografických prístrojov na zväčšovanie alebo zmenšovanie
26.70.11.00

Zostavené objektívové šošovky, z akéhokoľvek materiálu, pre
kamery, projektory alebo fotografické zväčšovacie alebo zmen
šovacie prístroje

9002 11 00

p/st

S

CPA 26.70.12: Fotografické prístroje na prípravu tlačiarskych štočkov alebo valcov; fotografické prístroje na záznam dokumentov na
mikrofilm, mikrofiš a podobne
26.70.12.50

Fotografické kamery druhov používaných na prípravu tlačiar
skych platní alebo valcov; fotografické prístroje zvlášť upravené
na fotografovanie pod vodou alebo letecké fotografovanie,
lekárske alebo chirurgické vyšetrovanie vnútorných orgánov;
komparačné fotografické prístroje na forenzné alebo kriminalis
tické účely

9006 [10 00 + 30 00]

p/st

S
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CPA 26.70.13: Digitálne fotoaparáty
26.70.13.00

Digitálne fotoaparáty

8525 80 30

CPA 26.70.14: Fotografické prístroje na okamžité vyvolávanie a ostatné fotografické prístroje
26.70.14.00

Fotografické prístroje na okamžité vyvolanie a kopírovanie (iné
ako digitálne fotoaparáty, fotografické kamery druhov používa
ných na prípravu tlačiarskych platní alebo valcov, ako aj foto
grafické prístroje zvlášť upravené na fotografovanie pod vodou
alebo letecké fotografovanie, lekárske alebo chirurgické vyšetro
vanie vnútorných orgánov; komparačné fotografické prístroje
na forenzné alebo kriminalistické účely)

CPA 26.70.15: Kinematografické kamery
26.70.15.30

Kinematografické kamery pre film so šírkou < 16 mm alebo
filmy dvakrát 8 mm

9007 11 00

p/st

S

26.70.15.50

Kinematografické kamery (s výnimkou pre film so šírkou
< 16 mm alebo filmy dvakrát 8 mm)

9007 19 00

p/st

S

CPA 26.70.16: Kinematografické premietacie prístroje; premietacie prístroje na diapozitívy; ostatné premietacie prístroje na statické snímky
26.70.16.00

Kinematografické projektory; projektory diapozitívov; ostatné
projektory statických snímkov

9007 20 00 + 9008 [10 00
+ 30 00]

p/st

S

CPA 26.70.17: Fotografické blesky; fotografické zväčšovacie prístroje; prístroje pre fotografické laboratóriá; negatoskopy, premietacie plátna
26.70.17.00 z

Fotografické blesky (iné ako bleskové žiarovky, bleskové kocky
a podobné výrobky) fotografické prístroje zväčšovacie; prístroje
pre fotografické laboratória; negatoskopy, projekčné plochy

9006 [61 00 + 69 00] +
9008 40 00 + 9010 [10 00
+ 50 00 + 60 00]

—

S

9008 20 00

p/st

S

9006 [91 00 + 99 00] +
9007 [91 00 + 92 00] +
9008 90 00 + 9010 90 00

—

S

CPA 26.70.18: Čítacie prístroje na mikrofilmy, mikrofiše alebo ostatné mikroformáty
26.70.18.00

Čítacie prístroje pre mikrofilmy, mikrofiše alebo iné mikrofor
máty

CPA 26.70.19: Časti, súčasti a príslušenstvo fotografických prístrojov
26.70.19.00

Časti, súčasti a príslušenstvo fotografického zariadenia

S2

CPA 26.70.21: Polarizačný materiál v listoch alebo v doskách; šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články (okrem opticky neopra
covaného skla), tiež zasadené, iné ako do kamier, projektorov alebo do fotografických prístrojov na zväčšovanie alebo
zmenšovanie
26.70.21.53

Prizmové hranoly, zrkadlá a iné optické prvky, i. n.

9001 90 00

kg

S

26.70.21.55

Namontované optické šošovky, prizmové hranoly, zrkadlá atď.,
z rôzneho materiálu, i. n.

9002 90 00

p/st @

S

26.70.21.70

Zostavené objektívové šošovky, z rôzneho materiálu (s
výnimkou pre kamery, projektory alebo fotografické zväčšo
vacie prístroje alebo zoslabovače)

9002 19 00

p/st

S

26.70.21.80

Polarizačné materiály v listoch alebo doskách, nezasadené;
zostavené filtre, z rôzneho materiálu

9001 20 00 + 9002 20 00

kg

S

CPA 26.70.22: Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy; ostatné astronomické prístroje; optické mikroskopy
26.70.22.30

Ďalekohľady (vrátane ďalekohľadov na nočné videnie)

9005 10 00

p/st

S

26.70.22.50

Optické nástroje (s výnimkou binokulárnych ďalekohľadov),
ako napr. optické teleskopy

9005 80 00

p/st @

S

5.10.2010

SK
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Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikro
fotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu

Colný sadzobník pre rok 2010

9011 [10 (10 + 90) + 20
(10 + 90) + 00)]
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p/st

S

Poznámky

CPA 26.70.23: Zariadenia s tekutými kryštálmi; lasery okrem laserových diód; ostatné optické prístroje a nástroje i. n.
26.70.23.10

Teleskopické priezory na upevnenie na zbrane, periskopy, ďale
kohľady …

9013 10 00

p/st @

S

26.70.23.30

Lasery (s výnimkou laserových diód, strojov a prístrojov so
zabudovaným laserom)

9013 20 00

p/st @

S

26.70.23.90

Ostatné optické zariadenia, prístroje a nástroje, i.n. v HS 90

9013 [80 (20 + 30 + 90)]

—

S

CPA 26.70.24: Časti, súčasti a príslušenstvo binokulárnych, monokulárnych ďalekohľadov a ostatných optických teleskopov; ostatných
astronomických prístrojov a optických mikroskopov
26.70.24.10

Časti a súčasti a príslušenstvo (vrátane objímok) binokulárnych
ďalekohľadov, atď.

9005 90 00

—

S

S2

26.70.24.30

Časti, súčasti a príslušenstvo optických mikroskopov z HS
90.11

9011 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

CPA 26.70.25: Časti, súčasti a príslušenstvo zariadení s tekutými kryštálmi, laserov (okrem laserových diód), ostatných optických prístrojov
a nástrojov i. n.
26.70.25.00

Časti, súčasti a príslušenstvo optických prístrojov a nástrojov
z HS 90.13

—

S

8523 29 15

kg

S

8523 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

8523 [59 10 + 80 10]

kg

S

8523 21 00

kg

S

9013 [90 (10 + 90)]

NACE 26.80: Výroba magnetických a optických médií
CPA 26.80.11: Magnetické médiá, nenahrané, okrem kariet s magnetickým prúžkom
26.80.11.00

Magnetické pásky a magnetické disky, nenahraté, na záznam
zvuku alebo podobný záznam

CPA 26.80.12: Optické médiá, nenahrané
26.80.12.00

Optické média na záznam zvuku alebo podobný záznam
(okrem výrobkov 37 kapitoly), nenahraté

CPA 26.80.13: Ostatné nosiče záznamu vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov
26.80.13.00

Ostatné média na záznam vrátane matríc a galvanických
odtlačkov na výrobu diskov

CPA 26.80.14: Karty s magnetickým prúžkom
26.80.14.00

Karty so zabudovaným magnetickým prúžkom

NACE 27.11: Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
CPA 27.11.10: Motory s výkonom ≤ 37,5 W; ostatné motory na jednosmerný prúd; generátory na jednosmerný prúd
27.11.10.10

Elektrické motory s výkonom ≤ 37,5 W (vrátane synchrónnych
motorov ≤ 18 W, univerzálnych jednosmerných/striedavých
motorov, jednosmerných a striedavých motorov)

8501 [10 (10 + 91 + 93 +
99)]

p/st

S

27.11.10.30

Motory a generátory na jednosmerný prúd s výkonom
> 37,5 W ale ≤ 750 W (s výnimkou štartovacích motorov pre
motory s vnútorným spaľovaním)

8501 31 00

p/st

S

27.11.10.53

Motory a generátory na jednosmerný prúd s výkonom
> 0,75 kW ale ≤ 7,50 kW (s výnimkou štartovacích motorov
pre motory s vnútorným spaľovaním)

8501 32 20

p/st

S

S2
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27.11.10.55

Motory a generátory na jednosmerný prúd s výkonom
> 7,5 kW ale ≤ 75 kW (s výnimkou štartovacích motorov pre
motory s vnútorným spaľovaním)

8501 32 80

p/st

S

27.11.10.70

Motory a generátory na jednosmerný prúd s výkonom > 75 kW
ale ≤ 375 kW (s výnimkou štartovacích motorov pre motory
s vnútorným spaľovaním)

8501 33 00

p/st

S

27.11.10.90

Motory a generátory na jednosmerný prúd s výkonom
> 375 kW (s výnimkou štartovacích motorov pre motory
s vnútorným spaľovaním)

8501 [34 (50 + 92 + 98)]

p/st

S

8501 20 00

p/st

S

CPA 27.11.21: Univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd s výkonom > 37,5 W
27.11.21.00

Univerzálne motory na striedavý/jednosmerný prúd a dynamá:
s výkonom N > 37,5 W

CPA 27.11.22: Motory na striedavý prúd, jednofázové
27.11.22.30

Jednofázové motory na striedavý prúd s výkonom ≤ 750 W

8501 40 20

p/st

S

27.11.22.50

Motory na striedavý prúd, jednofázové, iné, s výkonom
N > 750 W

8501 40 80

p/st

S

8501 51 00

p/st

S

CPA 27.11.23: Motory na striedavý prúd, viacfázové, s výkonom ≤ 750 W
27.11.23.00

Viacfázové motory na striedavý prúd, s výkonom N ≤ 750 W

CPA 27.11.24: Motory na striedavý prúd, viacfázové, s výkonom > 750 W, ale ≤ 75 kW
27.11.24.03

Viacfázové motory na
0,75 kW < N ≤ 7,5 kW

striedavý

prúd,

s

výkonom

8501 52 20

p/st

S

27.11.24.05

Viacfázové motory
7,5 kW < N ≤ 37 kW

na

striedavý

prúd,

s

výkonom

8501 52 30

p/st

S

27.11.24.07

Viacfázové motory
37 kW < N ≤ 75 kW

na

striedavý

prúd,

s

výkonom

8501 52 90

p/st

S

CPA 27.11.25: Motory na striedavý prúd, viacfázové, s výkonom > 75 kW
27.11.25.30

Viacfázové motory na striedavý prúd, s výkonom N > 75 kW,
trakčné motory

8501 53 50

p/st

S

27.11.25.40

Viacfázové motory na striedavý prúd s výkonom > 75 kW ale
≤ 375 kW (s výnimkou trakčných motorov)

8501 53 81

p/st

S

27.11.25.60

Viacfázové motory na striedavý prúd s výkonom > 375 kW ale
≤ 750 kW (s výnimkou trakčných motorov)

8501 53 94

p/st

S

27.11.25.90

Ostatné viacfázové motory na striedavý prúd, s výkonom
N > 750 kW

8501 53 99

p/st

S

8501 [61 (20 + 80)]

p/st

S

CPA 27.11.26: Generátory na striedavý prúd (alternátory)
27.11.26.10

Generátory striedavého
N ≤ 75 kVA

prúdu

(alternátory)

s

výkonom

27.11.26.30

Generátory striedavého prúdu (alternátory) s výkonom 75 kVA
< N ≤ 375 kVA

8501 62 00

p/st

S

27.11.26.50

Generátory striedavého prúdu
375 kVA < N ≤ 750 kVA

(alternátory)

s

výkonom

8501 63 00

p/st

S

27.11.26.70

Generátory striedavého prúdu
N > 750 kVA 8501 64 00

(alternátory)

s

výkonom

8501 64 00

p/st

S

p/st

S

CPA 27.11.31: Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
27.11.31.10

Generátorové agregáty s piestovými vznetovými spaľovacími
motormi, s výkonom ≤ 75 kVA

8502 [11 (20 + 80)]

Poznámky

5.10.2010
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27.11.31.30

Elektrické generátorové sústavy so vznetovými motormi,
s výkonom: 75 kVA < N ≤ 375 kVA

8502 12 00

p/st

S

27.11.31.50

Elektrické generátorové sústavy so vznetovými motormi,
s výkonom: 375 kVA < N ≤ 750 kVA

8502 13 20

p/st

S

27.11.31.70

Generátorové agregáty so vznetovými motormi, s výkonom
> 750 kVA

8502 [13 (40 + 80)]

p/st

S

Poznámky

CPA 27.11.32: Generátorové agregáty so zážihovým spaľovacím motorom; ostatné generátorové agregáty; elektrické rotačné meniče
27.11.32.33

Elektrické generátorové sústavy s výbušnými spaľovacími
motormi s vnútorným spaľovaním s výkonom: N ≤ 7,5 kVA

8502 20 20

p/st

S

27.11.32.35

Elektrické generátorové sústavy s výbušnými spaľovacími
motormi s vnútorným spaľovaním s výkonom: N > 7,5 kVA

8502 [20 (40 + 60 + 80)]

p/st

S

27.11.32.50

Generátorové agregáty (iné ako na veternú energiu a so záži
hovými spaľovacími piestovými motormi)

8502 [39 (20 + 80)]

p/st

S

27.11.32.70

Elektrické rotačné meniče

8502 40 00

p/st

S

CPA 27.11.41: Transformátory s kvapalinovým dielektrikom
27.11.41.20

Transformátory s pracovným kvapalinovým dielektrikom,
s výkonom: N ≤ 650 kVA

8504 21 00

p/st

S

27.11.41.50

Transformátory s kvapalinovým dielektrikom s výkonom presa
hujúcim 650 kVA, ale nepresahujúcim 10 000 kVA

8504 [22 (10 + 90)]

p/st

S

27.11.41.80

Transformátory s pracovným kvapalinovým dielektrikom,
s výkonom N > 10 000 kVA

8504 23 00

p/st

S

CPA 27.11.42: Ostatné transformátory s výkonom ≤ 16 kVA
27.11.42.20

Meracie transformátory s manipulačným výkonom ≤ 1 kVA
(vrátane na meranie napätia)

8504 [31 (21 + 29)]

p/st

S

27.11.42.40

Ostatné transformátory, i. n., s výkonom N ≤ 1 kVA

8504 31 80

p/st

S

27.11.42.60

Ostatné transformátory s výkonom presahujúcim 1 kVA, ale
nepresahujúcim 16 kVA

8504 [32 (20 + 80)]

p/st

S

CPA 27.11.43: Ostatné transformátory s výkonom > 16 kVA
27.11.43.30

Transformátory, i. n., s výkonom 16 kVA < N ≤ 500 kVA

8504 33 00

p/st

S

27.11.43.80

Transformátory, i. n., s výkonom N > 500 kVA

8504 34 00

p/st

S

CPA 27.11.50: Odpory na výbojky alebo výbojkové trubice; statické meniče; ostatné induktory
27.11.50.13

Induktory pre výbojky alebo výbojkové trubice, výbojky

8504 10 20

p/st

S

27.11.50.15

Predradníky pre výbojky alebo výbojkové trubice (s výnimkou
induktorov)

8504 10 80

p/st

S

27.11.50.23

Polykryštalické polovodiče

8504 40 40

p/st

S
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27.11.50.33

Statické meniče, nabíjače akumulátorov

8504 40 55

p/st

S

27.11.50.35

Usmerňovače

8504 40 81

p/st @

S

27.11.50.40

Napájacie zdroje (pre zariadenia na automatické spracovanie
údajov)

8504 40 30

p/st

S

27.11.50.53

Striedače, s výkonom ≤ 7,5 kVA

8504 40 84

p/st @

S

27.11.50.55

Striedače, s výkonom > 7,5 kVA

8504 40 88

p/st @

S

27.11.50.70

Statické meniče (s výnimkou polykryštalických polovodičov,
meničov špeciálne konštruovaných na zváranie, bez zváracieho
zariadenia, akumulátorových nabíjačok, usmerňovačov)

8504 40 90

p/st @

S

27.11.50.80

Induktory (s výnimkou indukčných cievok, vychyľovacích
cievok pre katódové lúčové trubice, pre výbojky a výbojkové
trubice)

8504 [50 (20 + 95)]

p/st @

S

—

S

S2

CPA 27.11.61: Časti a súčasti elektrických motorov a generátorov
27.11.61.00

Časti a súčasti vhodné pre stroje z čísel HS 85.01 alebo 85.02

8503 [00 (10 + 91 + 99)]

CPA 27.11.62: Časti a súčasti transformátorov, induktorov a statických meničov
27.11.62.03

Feritové jadrá transformátorov a induktorov

8504 90 11

kg

S

S2

27.11.62.05

Časti transformátorov a induktorov (s výnimkou feritových
jadier)

8504 [90 (05 + 18)]

—

S

S2

27.11.62.07

Časti a súčasti statických meničov

8504 [90 (91 + 99)]

—

S

S2

NACE 27.12: Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
CPA 27.12.10: Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov, na napätie > 1 000 V
27.12.10.10

Poistky pre napätie U > 1 000 V

8535 10 00

p/st @

S

27.12.10.20

Automatické vypínače elektrických obvodov

8535 [21 00 + 29 00]

p/st @

S

27.12.10.30

Odpájače a vypínače záťaže

8535 [30 (10 + 90)]

p/st @

S

27.12.10.40

Bleskoistky, obmedzovače napätia a obmedzovače prúdu, odru
šovače prúdových nárazov: pre napätie U > 1 000 V

8535 40 00

p/st @

S

27.12.10.90

Ostatné prístroje a zariadenia na spínanie … elektrických
obvodov pre napätie U > 1 000 V

8535 90 00

p/st @

S

CPA 27.12.21: Poistky na napätie ≤ 1 000 V
27.12.21.30

Poistky, pre napätie ≤ 1 000 V, pre prúd ≤ 10 A

8536 10 10

p/st @

S

27.12.21.50

Poistky: pre napätie ≤ 1 000 V pre prúd 10A < I ≤ 63 A

8536 10 50

p/st @

S

27.12.21.70

Ostatné poistky: pre napätie ≤ 1 000 V, pre prúd: I > 63 A

8536 10 90

p/st @

S

CPA 27.12.22: Automatické vypínače obvodov na napätie ≤ 1 000 V
27.12.22.30

Automatické vypínače obvodov: pre napätie ≤ 1 000 V, pre
prúd I ≤ 63 A

8536 20 10

p/st @

S

27.12.22.50

Automatické vypínače obvodov: pre napätie ≤ 1 000 V, pre
prúd: I > 63 A

8536 20 90

p/st @

S

5.10.2010
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L 262/187

Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 27.12.23: Prístroje na ochranu elektrických obvodov, i. n., na napätie ≤ 1 000 V
27.12.23.30

Elektrické prístroje na ochranu elektrických obvodov s napätím
≤ 1 kV a prúdom ≤ 16 A (s výnimkou poistiek, automatických
obvodových ističov)

8536 30 10

p/st @

S

27.12.23.50

Elektrické prístroje na ochranu elektrických obvodov s napätím
≤1 kV a prúdom > 16 A ale ≤ 125 A (s výnimkou poistiek,
automatických obvodových ističov)

8536 30 30

p/st @

S

27.12.23.70

Elektrické prístroje na ochranu elektrických obvodov s napätím
≤ 1 kV a prúdom > 125 A (s výnimkou poistiek, automatických
obvodových ističov)

8536 30 90

p/st @

S

CPA 27.12.24: Relé na napätie ≤ 1 000 V
27.12.24.33

Relé pre napätie U ≤ 60 V a prúd I ≤ 2 A

8536 41 10

p/st @

S

27.12.24.35

Relé pre napätie U ≤ 60 V a prúd I > 2 A

8536 41 90

p/st @

S

27.12.24.50

Relé a stýkače pre napätie: 60 V ≤ U ≤ 1 000 V

8536 49 00

p/st @

S

CPA 27.12.31: Rozvodné panely a ostatné základne vybavené elektrickými spínacími alebo ochrannými zariadeniami, na napätie ≤ 1 000 V
27.12.31.30

Číslicové riadiace panely so zabudovaným zariadením na auto
matické spracovanie dát, pre napätie U ≤ 1 000 V

8537 10 10

p/st @

S

27.12.31.50

Programovateľné
U ≤ 1 000 V

napätie

8537 10 91

p/st @

S

27.12.31.70

Ostatné základne na elektrické ovládanie, rozvod elektrického
prúdu, pre napätie U ≤ 1 000 V

8537 10 99

p/st @

S

pamäťové

riadiace

prvky,

pre

CPA 27.12.32: Rozvodné panely a ostatné základne vybavené elektrickými spínacími alebo ochrannými zariadeniami, na napätie > 1 000 V
27.12.32.03

Číslicové riadiace panely, pre napätie 1 000 V < voltage
≤ 72,5 kV

8537 20 91

p/st @

S

27.12.32.05

Číslicové riadiace panely, pre napätie > 72,5 kV

8537 20 99

p/st @

S

p/st @

S

—

S

p/st

S

CPA 27.12.40: Časti a súčasti elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
27.12.40.30

Rozvádzače, rozvodné panely, konzoly, ovládacie stoly, pulty,
skrine a iné základne pre riadenie elektriny alebo prenos elek
triny (s výnimkou tých zariadení vybavených prístrojmi)

8538 10 00

27.12.40.90

Ostatné časti a súčasti zariadení z HS 85.35, 85.36, 85.37

8538 [90 (11 + 19 + 91 +
99)]

NACE 27.20: Výroba batérií a akumulátorov
CPA 27.20.11: Galvanické články a batérie
27.20.11.00

Galvanické články a batérie

8506 [10 (11 + 15 + 19 +
91 + 95 + 99) + 30 (10 +
30 + 90) + 40 (10 + 30 +
90) + 50 (10 + 30 + 90) +
60 (10 + 30 + 90) + 80 (05
+ 11 + 15 + 90)]

S2
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P

8506 90 00

—

S

8507 [10 (41 + 49 + 92 +
98)]

p/st

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 27.20.12: Časti a súčasti galvanických článkov a batérií
27.20.12.00

Časti primárnych článkov a primárnych batérií (s výnimkou
batériových uhlíkov, pre nabíjateľné batérie)

S2

CPA 27.20.21: Olovené akumulátory na štartovanie piestových motorov
27.20.21.00

Olovené akumulátory na štartovanie piestových motorov

CPA 27.20.22: Olovené akumulátory, iné ako na štartovanie piestových motorov
27.20.22.10

Olovené trakčné akumulátory (iné ako akumulátory na štarto
vanie piestových motorov)

8507 [20 (41 + 49)]

ce/el

S

27.20.22.50

Olovené trakčné akumulátory (iné ako akumulátory na štarto
vanie piestových motorov)

8507 [20 (92 + 98)]

ce/el

S

CPA 27.20.23: Niklokadmiové, feroniklové akumulátory, akumulátory na báze hydridu niklu, lítiových iónov, polymérov lítia a ostatné
elektrické akumulátory
27.20.23.00

Niklo-kadmiové, na báze hydridu niklu, lítiových iónov, poly
mérov lítia, fero-niklové a ostatné elektrické akulumátory

8507 [30 (20 + 81 + 89) +
40 00 + 80 (20 + 30 + 80)]

p/st @

S

8507 [90 (20 + 30 + 90)]

—

S

kg

S

CPA 27.20.24: Časti a súčasti elektrických akumulátorov vrátane separátorov
27.20.24.00

Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov

S2

NACE 27.31: Výroba optických káblov
CPA 27.31.11: Káble z optických vláken vyrobené z jednotlivo plášťovaných vláken
27.31.11.00

Káble z optických vlákien umelé z individuálnych obalených
vlákien so spojením s elektrickým vodičom alebo bez neho
alebo s prípojkami alebo bez nich

8544 70 00

CPA 27.31.12: Optické vlákna a zväzky optických vláken; káble z optických vláken (okrem káblov vyrobených z jednotlivo plášťovaných
vláken)
27.31.12.00

Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických
vlákien (okrem optických káblov z jednotlivo opláštených
vlákien)

9001 [10 (10 + 90)]

kg

S

8544 [11 10 + 19 10]

kg

S

8544 [11 90 + 19 90]

kg

S

8544 20 00

kg

S

8544 [42 (10 + 90)]

kg

S

NACE 27.32: Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
CPA 27.32.11: Izolované drôty na navíjanie
27.32.11.30

Drôty na navíjanie, lakované alebo smaltované

27.32.11.50

Ostatné izolované drôty
s anodickým okysličením)

na

navíjanie

(vrátane

drôtov

CPA 27.32.12: Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče
27.32.12.00

Izolované koaxiálne káble a iné koaxiálne elektrické vodiče na
prenos dát a riadiace funkcie s prípojkami alebo bez nich

CPA 27.32.13: Ostatné elektrické vodiče na napätie ≤ 1 000 V
27.32.13.40

Ostatné elektrické vodiče na napätie nepresahujúce 1 000 V,
vybavené prípojkami

5.10.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie
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27.32.13.80
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Merná
Jednotka

P

8544 [49 (20 + 91 + 93 +
95 + 99)]

kg

S

8544 [60 (10 + 90)]

kg

S

8536 [50 (03 + 05 + 07 +
11 + 15 + 19 + 80)]

p/st @

S

8536 [61 (10 + 90)]

p/st @

S

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Ostatné elektrické vodiče na napätie nepresahujúce 1 000 V,
nevybavené prípojkami

CPA 27.32.14: Ostatné elektrické vodiče na napätie > 1 000 V
27.32.14.00

Izolované elektrické vodiče pre napätie > 1 000 V s výnimkou
vinutých drôtov, koaxiálnych káblov a iných koaxiálnych elek
trických vodičov, zapaľovacích a iných drôtových sústav použí
vaných vo vozidlách, lietadlách, lodiach

NACE 27.33: Výroba elektroinštalačných zariadení
CPA 27.33.11: Vypínače na napätie ≤ 1 000 V
27.33.11.00

Elektrické prístroje na spínanie elektrických obvodov s napätím
≤ 1 kV (vrátane stláčacích a rotačných ovládačov spínačov)(s
výnimkou relé)

CPA 27.33.12: Objímky žiaroviek na napätie ≤ 1 000 V
27.33.12.00

Objímky žiaroviek pre napätie U ≤ 1 000 V

CPA 27.33.13: Zástrčky, zásuvky a ostatné zariadenia na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov i. n.
27.33.13.10

Zástrčky a zásuvky
U ≤ 1 000 V

pre

koaxiálne

káble,

pre

napätie

8536 69 10

p/st @

S

27.33.13.30

Zástrčky a zásuvky pre plošné spoje, pre napätie U ≤ 1 000 V

8536 69 30

p/st @

S

27.33.13.50

Zástrčky a zásuvky iné než pre plošné spoje alebo koaxiálne
káble, pre napätie U ≤ 1 000 V

8536 69 90

p/st @

S

27.33.13.60

Prefabrikované prvky pre elektrické obvody, pre napätie
U ≤ 1 000 V

8536 90 01

p/st @

S

27.33.13.70

Prípojky a kontakty pre drôty, svorkovnice, pre napätie
U ≤ 1 000 V

8536 90 10

p/st @

S

27.33.13.80

Ostatné zariadenia pre prípojky k alebo v elektrickom obvode
pre napätie U ≤ 1 000 V

8536 [70 00 + 90 (20 +
85)]

p/st @

S

CPA 27.33.14: Izolačné príslušenstvo z plastov
27.33.14.10

Lávky na elektrické rozvody diaľkového potrubného alebo
káblového vedenia, z plastu

3925 90 20

kg

S

27.33.14.30

Izolačné časti z plastov, pre elektrické stroje, prístroje alebo
zariadenia (s výnimkou elektrických izolátorov)

8547 20 00

kg

S

p/st

S

NACE 27.40: Výroba elektrických svietidiel
CPA 27.40.11: Utesnené zväzkové žiarovkové jednotky
27.40.11.00

„Zapečatené“ svetlomety

8539 10 00

CPA 27.40.12: Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom okrem ultrafialových alebo infračervených žiaroviek
27.40.12.50

Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom (s výnimkou
ultrafialových, infračervených): pre motocykle a motorové
vozidlá

8539 21 30

p/st

S

Poznámky

L 262/190
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5.10.2010

Merná
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P

27.40.12.93

Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, pre napätie
> 100 V (s výnimkou ultrafialových, infračervených, pre moto
cykle a motorové vozidlá)

8539 21 92

p/st

S

27.40.12.95

Halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, pre napätie
≤ 100 V (s výnimkou ultrafialových, infračervených, pre moto
cykle a motorové vozidlá)

8539 21 98

p/st

S

8539 [22 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 27.40.13: Žiarovky s výkonom ≤ 200 W a na napätie > 100 V i. n.
27.40.13.00

Žiarovky s výkonom ≤ 200 W, pre napätie U > 100 V vrátane
reflektorov s výnimkou ultrafialových alebo infračervených,
halogénových s volfrámovým vláknom – „zapečatené“ svetlo
mety

CPA 27.40.14: Žiarovky i. n.
27.40.14.60

Žiarovky pre motocykle alebo iné motorové vozidlá okrem
žiaroviek
do
svetlometov,
halogénové
žiarovky
s wolfrámovým vláknom

8539 29 30

p/st

S

27.40.14.90

Žiarovky, inde neuvedené

8539 [29 (92 + 98)]

p/st

S

CPA 27.40.15: Výbojky; ultrafialové a infračervené žiarovky; oblúkovky
27.40.15.10

Výbojky fluorescenčné so žeravenou katódou, s päticami na
oboch koncoch (s výnimkou ultrafialových)

8539 31 10

p/st

S

27.40.15.30

Výbojky fluorescenčné so žeravenou katódou (s výnimkou
ultrafialových, s päticami na oboch koncoch)

8539 31 90

p/st

S

27.40.15.50

Ostatné výbojky (iné ako ultrafialové žiarovky)

8539 [32 (10 + 50 + 90) +
00)]

p/st

S

27.40.15.70

Ultrafialové alebo infračervené žiarovky, oblúkovky

8539 [41 00 + 49 (10 +
30)]

p/st

S

8513 10 00

p/st @

S

9405 [20 (11 + 19 + 30 +
50 + 91 + 99)]

p/st @

S

9405 50 00

p/st @

S

9405 [60 (20 + 80)]

p/st @

S

p/st @

S

CPA 27.40.21: Prenosné elektrické svietidlá napájané suchými článkami, akumulátormi, magnetmi
27.40.21.00

Prenosné elektrické svietidlá na suché články, akumulátory
alebo magnetá (s výnimkou pre bicykle alebo motorové
vozidlá)

CPA 27.40.22: Elektrické svietidlá stolové, kancelárske, nočné, stojanové
27.40.22.00

Elektrické stolné, kancelárske, nočné alebo stojanové lampy

CPA 27.40.23: Neelektrické svietidlá a ich príslušenstvo
27.40.23.00

Neelektrické lampy a svietidlá

CPA 27.40.24: Svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne
27.40.24.00

Svetelné znaky, svetelné názvy a podobne (vrátane dopravných
značiek)

CPA 27.40.25: Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá a ich príslušenstvo
27.40.25.00

Lustre a ostatné elektrické stropné alebo stenové svietidlá (s
výnimkou typov používaných pre osvetlenie verejných prie
stranstiev alebo priechodov)

9405 [10 (21 + 28 + 30 +
50 + 91 + 98)]

Poznámky
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P

p/st

S

9405 30 00

p/st @

S

9405 40 10

p/st @

S

kg

S

p/st @

S

8539 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

S2

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 27.40.31: Fotografické bleskové žiarovky, bleskové kocky a podobne
27.40.31.00 z

Bleskové žiarovky, bleskové kocky a podobné výrobky

9006 69 00

CPA 27.40.32: Elektrické svietidlá na vianočné stromčeky a podobné svietidlá
27.40.32.00

Elektrické svietidlá pre vianočné stromčeky

CPA 27.40.33: Svetlomety a bodové reflektory
27.40.33.00

Svetlomety a reflektory (vrátane pre divadelné súpravy, fotogra
fické alebo filmové štúdiá)

CPA 27.40.39: Ostatné svietidlá a ich príslušenstvo i. n.
27.40.39.10

Elektrické svetlá alebo vizuálne signalizačné zariadenie pre
motorové vozidlá (s výnimkou elektrických žiaroviek alebo
výbojok, „zapečatených“ svetlometov, ultrafialových, infračerve
ných lámp a oblúkoviek)

8512 20 00

27.40.39.30

Elektrické lampy a časti svietidiel, z plastov a iných materiálov,
používané pre žiarovky a rúrkové fluorescentné lampy

9405 [40 (31 + 35 + 39 +
91 + 95 + 99)]

CPA 27.40.41: Časti a súčasti žiaroviek alebo výbojok
27.40.41.00

Časti elektrických žiaroviek alebo výbojok (vrátane „zapečate
ných“ svetlometov, ultrafialových alebo infračervených lámp,
oblúkoviek)

CPA 27.40.42: Časti a súčasti svietidiel a ich príslušenstvo
27.40.42.30

Časti prenosných elektrických lámp so suchými článkami,
akumulátorov alebo magnét (s výnimkou pre bicykle alebo
motorové vozidlá)

8513 90 00

—

S

27.40.42.50

Časti a súčasti (s výnimkou sklenených alebo plastových) lámp
a svietidiel, atď.

9405 99 00

—

S

NACE 27.51: Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
CPA 27.51.11: Chladničky a mrazničky pre domácnosť
27.51.11.10

Kombinované chladiace-mraziace zariadenia, vybavené samo
statnými vonkajšími dverami

8418 [10 (20 + 80)]

p/st

S

27.51.11.33

Chladničky pre domácnosť (vrátane kompresných, elektrických
absorpčných) (s výnimkou vstavaných)

8418 [21 (10 + 51 + 91 +
99) + 00)]

p/st

S

27.51.11.35

Kompresné vstavané chladničky

8418 21 59

p/st

S

27.51.11.50

Mrazničky pultového typu s objemom ≤ 800 l

8418 [30 (20 + 80)]

p/st

S

27.51.11.70

Mrazničky skriňového typu s objemom ≤ 900 l

8418 [40 (20 + 80)]

p/st

S

8422 11 00

p/st

S

CPA 27.51.12: Umývačky riadu pre domácnosť
27.51.12.00

Umývačky riadu

L 262/192
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Jednotka

P

p/st @

S

p/st

S

CPA 27.51.13: Práčky a sušičky pre domácnosť
27.51.13.00

Práčky a stroje
v domácnostiach

na

chemické

čistenie

používané

8450 [11 (11 + 19 + 90) +
12 00 + 19 00] + 21 00]

CPA 27.51.14: Elektricky vyhrievané prikrývky
27.51.14.00

Elektricky vyhrievané prikrývky

6301 10 00

CPA 27.51.15: Ventilátory a ventilačné alebo recirkulačné odsávače pre domácnosť
27.51.15.30

Stolové, podlahové, stenové, okenné, stropné alebo strešné
ventilátory s vlastným elektrickým motorom s výstupom
≤ 125 W

8414 51 00

p/st

S

27.51.15.80

Digestory,
odsávače
so
zabudovaným
s vodorovnou stranou ≤ 120 cm

8414 60 00

p/st

S

ventilátorom,

CPA 27.51.21: Elektromechanické prístroje pre domácnosť s elektrickým motorom
27.51.21.23

Vysávače, so vstavaným elektrickým motorom, s výkonom
nepresahujúcim 1 500 W a ktorých objem vrecka na prach
alebo inej nádoby nepresahuje 20 l

8508 11 00

p/st

S

27.51.21.25

Ostatné vysávače so vstavaným elektrickým motorom

8508 19 00

p/st

S

27.51.21.70

Domáce potravinové rezačky, mixéry a ovocné alebo zeleninové
odšťavovače, so samostatným elektrickým motorom

8509 40 00

p/st

S

27.51.21.90

Ostatné elektromechanické spotrebiče

8509 80 00

kg

S

p/st

S

CPA 27.51.22: Holiace strojčeky, depilačné prístroje a strojčeky na strihanie vlasov s elektrickým motorom
27.51.22.00

Holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a srsti
a depilačné prístroje so vstavaným elektrickým motorom

8510 [10 00 + 20 00 +
30 00]

CPA 27.51.23: Elektrotepelné prístroje na úpravu vlasov alebo sušiče vlasov; elektrické žehličky
27.51.23.13

Elektrické prilbové sušiče na vlasy

8516 31 10

p/st

S

27.51.23.15

Elektrické sušiče vlasov (s výnimkou prilbových sušičov)

8516 31 90

p/st

S

27.51.23.30

Elektrické prístroje na úpravu vlasov (vrátane vlasových
natáčok, ondulovacích želiezok) (s výnimkou prilbových sušičov
vlasov, vlasových sušičov)

8516 32 00

p/st @

S

27.51.23.50

Elektrotepelné sušiče na ruky

8516 33 00

p/st

S

27.51.23.70

Elektrické žehličky

8516 [40 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 27.51.24: Ostatné elektrotepelné prístroje
27.51.24.10

Vysávače vrátane strojov na chemické čistenie a vysávačov na
mokro (iné ako so vstavaným elektrickým motorom)

8508 60 00

p/st

S

27.51.24.30

Domáce elektrické spotrebiče na prípravu kávy alebo čaju
(vrátane prekvapkávacích)

8516 71 00

p/st

S

27.51.24.50

Domáce elektrické hriankovače (vrátane hriankovačových rúr na
hriankovanie chleba, zemiakov alebo iných malých častí)

8516 72 00

p/st

S

Poznámky

5.10.2010

SK

PRODCOM
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P

p/st

S

Poznámky

CPA 27.51.25: Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
27.51.25.30

Elektrické prietokové ohrievače vody

8516 10 11

p/st

S

27.51.25.50

Elektrické ohrievače vody (vrátane zásobníkových vodných
ohrievačov) (s výnimkou prietokových)

8516 10 19

p/st

S

27.51.25.70

Elektrické ponorné ohrievače (vrátane prenosných ponorných
ohrievačov pre kvapaliny, obyčajne s rúčkou alebo hákom)

8516 10 90

p/st

S

CPA 27.51.26: Elektrické prístroje na vykurovanie miestností a elektrické prístroje na vykurovanie dlážok
27.51.26.30

Elektrické akumulačné radiátory

8516 21 00

p/st

S

27.51.26.50

Elektrické radiátory, konvektory na vykurovanie alebo so zabu
dovaným ventilátorom

8516 [29 (10 + 50 + 91)]

p/st

S

27.51.26.90

Ostatné elektrické radiátory

8516 29 99

p/st

S

8516 50 00

p/st

S

CPA 27.51.27: Mikrovlné rúry
27.51.27.00

Domáce mikrovlnné rúry

CPA 27.51.28: Ostatné rúry; pece, varné dosky, varné telesá; grily, opekače
27.51.28.10

Domáce elektrické variče, aspoň s rúrou a varnou platňou
(vrátane kombinovaných plynovo-elektrických zariadení)

8516 60 10

p/st

S

27.51.28.33

Domáce elektrické varné dosky na zabudovanie

8516 60 51

p/st

S

27.51.28.35

Domáce elektrické varné platne, varné prstence a dosky (s
výnimkou dosiek na zabudovanie)

8516 60 59

p/st

S

27.51.28.50

Domáce elektrické grily a pekáče

8516 60 70

p/st

S

27.51.28.70

Domáce elektrické rúry na zabudovanie

8516 60 80

p/st

S

27.51.28.90

Domáce elektrické rúry (s výnimkou tých, ktoré sú na zabudo
vanie, mikrovlnných rúr)

8516 60 90

p/st

S

8516 [80 (20 + 80)]

kg

S

CPA 27.51.29: Elektrické vykurovacie odpory
27.51.29.00

Elektrické vykurovacie odpory (s výnimkou tých, ktoré sú
z uhlíka)

CPA 27.51.30: Časti a súčasti elektrických prístrojov pre domácnosť
27.51.30.10

Časti a súčasti vysávačov

8508 70 00

—

S

S2

27.51.30.30

Časti a súčasti elektromechanických zariadení pre domácnosť so
vstavaným elektrickým motorom (okrem časti a súčasti vysá
vačov)

8509 90 00

—

S

S2
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27.51.30.50

Časti a súčasti holiacich strojčekov a strojčekov na strihanie
vlasov, so vstavaným elektrickým motorom

8510 90 00

—

S

S2

27.51.30.70

Časti a súčasti zariadení z HS 85.16

8516 90 00

—

S

S2

NACE 27.52: Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
CPA 27.52.11: Domáce spotrebiče na varenie a ohrievanie tanierov zo železa, ocele alebo z medi, neelektrické
27.52.11.13

Domáce plynové spotrebiče na varenie, ohrievače tanierov,
s rúrou zo železa alebo ocele (vrátane tých s pomocným ohrie
vačom ústredného kúrenia, oddelených rúr na oba plyny a iné
palivá)

7321 11 10

p/st

S

27.52.11.15

Domáce plynové spotrebiče na varenie, ohrievače tanierov, zo
železa alebo ocele (vrátane tých s pomocným ohrievačom
ústredného kúrenia, oddelených rúr na oba plyny a iné palivá)
(s výnimkou tých s rúrou)

7321 11 90

p/st

S

27.52.11.90

Ostatné zariadenia na prípravu stravy a ohrievače tanierov
v domácnosti, zo železa, ocele alebo medi, neelektrické

7321 [12 00 + 19 00] +
19 10]

p/st @

S

S2

CPA 27.52.12: Ostatné neelektrické zariadenia a prístroje pre domácnosť na plynné palivá, na plynné a súčasne iné palivá, na kvapalné
alebo tuhé palivá
27.52.12.33

Domáce plynové zariadenia s výfukovým výpustom zo železa
alebo ocele [vrátane ohrievačov, roštov, ohnísk a košov (na
žeravé uhlie), na oba plyny a iné palivá; s výnimkou spotre
bičov na varenie a ohrievačov tanierov]

7321 81 10

p/st

S

27.52.12.35

Domáce plynové zariadenia zo železa alebo ocele [vrátane
ohrievačov, roštov, ohnísk a košov (na žeravé uhlie), na oba
plyny a iné radiátorové palivá, s výnimkou spotrebičov na
varenie a ohrievačov tanierov, s výfukovým výpustom]

7321 81 90

p/st

S

27.52.12.50

Domáce zariadenia na kvapalinové palivo s výfukovým
výpustom zo železa alebo z ocele (s výnimkou spotrebičov
na varenie a ohrievačov tanierov)

7321 [82 (10 + 90)]

p/st

S

27.52.12.70

Domáce zariadenia na pevné palivo zo železa alebo ocele
[vrátane ohrievačov, roštov, ohnísk a košov (na žeravé uhlie);
s výnimkou spotrebičov na varenie a ohrievačov tanierov]

7321 89 00

p/st

S

CPA 27.52.13: Ohrievače vzduchu alebo rozvodné zariadenia horúceho vzduchu i. n. zo železa alebo ocele, neelektrické
27.52.13.00

Ohrievače vzduchu alebo rozvádzače horúceho vzduchu, inde
neuvedené, zo železa alebo z ocele, neelektrické

7322 90 00

p/st @

S

8419 [11 00 + 19 00]

p/st @

S

CPA 27.52.14: Ohrievače vody, prietokové alebo zásobníkové, neelektrické
27.52.14.00

Neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody

CPA 27.52.20: Časti a súčasti kachlí, sporákov, ohrievačov tanierov a podobných neelektrických kuchynských prístrojov pre domácnosť
27.52.20.00

Časti zo železa alebo ocele na kachle, sporáky, rošty, variče,
ražne, koše (na žeravé uhlie), plynové prstence, ohrievače
tanierov a podobné neelektrické domáce spotrebiče na plyn,
kvapalinové alebo pevné palivo zo železa alebo ocele

7321 90 00

—

S

5.10.2010

SK
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Poznámky

NACE 27.90: Výroba ostatných elektrických zariadení
CPA 27.90.11: Elektrické stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
27.90.11.50

Stroje s prekladateľskými alebo slovníkovými funkciami, anté
nové zosilňovače a ostatné elektrické stroje a prístroje, ktoré
majú individuálne funkcie, inde v kapitole 85 nešpecifikované
ani nezahrnuté (iné ako solárne lôžka, solárne svietidlá
a podobné opaľovacie zariadenia)

8543 [70 (10 + 30 + 60 +
90)]

CPA 27.90.12: Elektrické izolátory; izolačné príslušenstvo elektrických strojov alebo zariadení; elektrické rozvodné rúrky
27.90.12.30

Elektrické izolátory (s výnimkou zo skla, keramiky)

8546 [90 (10 + 90)]

kg

S

27.90.12.80

Izolačné fitingy, i. n., pre elektrické stroje …, inštalačné rúrky
…

8547 90 00

kg

S

CPA 27.90.13: Uhlíkové elektródy a ostatné výrobky z grafitu alebo iného uhlíka na elektrické účely
27.90.13.30

Uhlíkové elektródy pre elektrické pece

8545 11 00

kg

S

27.90.13.50

Uhlíkové elektródy (s výnimkou pre elektrické pece)

8545 [19 (10 + 90)]

kg

S

27.90.13.70

Uhlíkové kefky

8545 20 00

kg

S

27.90.13.90

Výrobky z grafitu alebo iného uhlíka na elektrické účely (s
výnimkou uhlíkových elektród a kief)

8545 [90 (10 + 90)]

kg

S

CPA 27.90.20: Panely so zariadeniami s tekutými kryštálmi alebo s diódami vyžarujúcimi svetlo; elektrické zariadenia so zvukovou alebo
obrazovou signalizáciou
27.90.20.20

Návestné panely [vrátane prístrojov so zabudovanými tekutými
kryštálmi (LCD)]

8531 [20 (40 + 95)]

kg

S

27.90.20.50

Návestné panely [vrátane prístrojov so zabudovanými diódami
vyžarujúcimi svetlo (LED)]

8531 20 20

kg

S

27.90.20.80

Elektrické prístroje a zariadenia pre zvukovú alebo vizuálnu
signalizáciu, i. n.

8531 [80 (20 + 95)]

kg

S

CPA 27.90.31: Elektrické stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov
alebo spekaných kovových karbidov za tepla
27.90.31.09

Elektrické spájkovačky a pištole

8515 11 00

p/st @

S

27.90.31.18

Elektrické stroje a zariadenia na mäkké alebo tvrdé spájkovanie
(s výnimkou spájkovačiek a pištolí)

8515 19 00

p/st @

S

27.90.31.45

Stroje a prístroje na odporové zváranie kovov

8515 [21 00 + 29 (10 +
90)]

p/st @

S

27.90.31.54

Elektrické stroje a prístroje na oblúkové zváranie kovov, plne
alebo čiastočne automatizované (vrátane plazmového oblúku)

8515 31 00

p/st @

S

27.90.31.63

Ostatné prístroje na ručné zváranie, pomocou obalených elek
tród

8515 [39 (13 + 18)]

p/st @

S

27.90.31.72

Ostatné prístroje na oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére

8515 39 90

p/st @

S

27.90.31.81

Stroje, prístroje a zariadenia na zváranie/rozprašovanie kovov,
i. n.

8515 [80 (11 + 19)]

p/st

S

27.90.31.91

Elektrické stroje a prístroje na zváranie termoplastických mate
riálov (s výnimkou drôtu používaného na výrobu polovodičo
vých zariadení)

8515 80 90

p/st

S
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CPA 27.90.32: Časti a súčasti elektrických strojov a prístrojov na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie; elektrické stroje a prístroje na
striekanie kovov alebo spekaných kovových karbidov za tepla
27.90.32.00

Časti, súčasti strojov, prístrojov a zariadení z HS 85.15

8515 90 00

—

S

S2

CPA 27.90.33: Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov i. n.
27.90.33.30

Časti elektrických signalizačných, bezpečnostných alebo
dopravu riadiacich zariadení pre železnice, električky, cesty,
vnútorné vodné cesty, parkovacie zariadenia, prístavné
a letiskové zariadenia

8530 90 00

—

S

S2

27.90.33.50

Časti a súčasti zariadení z HS 85.31

8531 [90 (20 + 85)]

—

S

S2

27.90.33.70

Časti a súčasti elektrických strojov/prístrojov s individuálnymi
funkciami, i. n.

8543 90 00

—

S

S2

27.90.33.90

Elektrické časti a súčasti strojov, prístrojov alebo zariadení, i. n.

8548 [90 (20 + 90)]

—

S

CPA 27.90.40: Ostatné elektrické zariadenia i. n. (vrátane elektromagnetov; elektromagnetických spojok a bŕzd; elektromagnetických
dvíhacích hláv; elektrických urýchľovačov častíc; elektrických signálových generátorov a prístrojov na galvanické poko
vovanie, elektrolýzu alebo na elektroforézu)
27.90.40.10

Urýchľovače častíc

8543 10 00

kg

S

27.90.40.30

Meracie generátory

8543 20 00

kg

S

27.90.40.50

Elektromagnetické spojky, prevody a brzdy (s výnimkou mecha
nických, hydraulických alebo pneumatických bŕzd ovládaných
elektromagnetickým zariadením)

8505 20 00

p/st @

S

27.90.40.60

Elektromagnety a elektromagnetické zdvíhacie hlavy a ich časti
a súčasti (iné ako magnety na lekárske použitie); elektromagnety
alebo permanentné magnety; skľučovadlá a ostatné podobné
upínacie zariadenia, inde neuvedené

8505 [90 (10 + 30 + 50 +
90)]

kg

S

27.90.40.70

Solárne lôžka, solárne svietidlá a podobné opaľovacie zariadenia

8543 [70 (51 + 55 + 59)]

p/st

S

8532 10 00

p/st @

S

CPA 27.90.51: Pevné kondenzátory pre obvody s kapacitou 50/60 Hz s jalovým výkonom ≥ 0,5 kvar
27.90.51.00

Pevné kondenzátory pre obvody 50/60 Hz s výkonom nad 0,5
kVAr

CPA 27.90.52: Ostatné pevné kondenzátory
27.90.52.20

Elektrické pevné kondenzátory, tantalové alebo alumíniové
s elektrolytom (iné ako silové kondenzátory)

8532 [21 00 + 22 00]

p/st @

S

27.90.52.40

Ostatné pevné elektrické kondenzátory, inde neuvedené

8532 [23 00 + 24 00 +
25 00 + 29 00]

p/st @

S

8532 30 00

p/st @

S

8533 21 00

p/st @

S

CPA 27.90.53: Otočné alebo dolaďovacie (prednastavené) kondenzátory
27.90.53.00

Kondenzátory s nastaviteľnou kapacitou (vrátane vymeniteľ
ných)

CPA 27.90.60: Elektrické odpory okrem vykurovacích odporov
27.90.60.35

Pevné elektrické odpory na výkon nepresahujúci 20 W (iné ako
vykurovacie odpory a pevné uhlíkové odpory, zložené alebo
vrstvené)

S2

5.10.2010
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27.90.60.37

Pevné elektrické odpory na výkon presahujúci 20 W (iné ako
vykurovacie odpory a pevné uhlíkové odpory, zložené alebo
vrstvené)

8533 29 00

p/st @

S

27.90.60.55

Drôtové (navíjané) nastaviteľné rezistory pre výkon ≤ 20 W

8533 31 00

p/st @

S

27.90.60.57

Drôtové (navíjané) nastaviteľné rezistory pre výkon > 20 W

8533 39 00

p/st @

S

27.90.60.80

Pevné uhlíkové odpory, zložené alebo vrstvené (iné ako vyku
rovacie odpory) elektrické premenné odpory vrátane reostatov
a potenciometrov (iné ako drôtové premenné odpory
a vykurovacie odpory)

8533 [10 00 + 40 (10 +
90)]

p/st @

S

Poznámky

CPA 27.90.70: Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej
dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov a letísk
27.90.70.10

Elektrické signalizačné, bezpečnostné alebo dopravu riadiace
zariadenia pre železnice alebo električky

8530 10 00

—

S

27.90.70.30

Elektrické signalizačné, bezpečnostné alebo dopravu riadiace
zariadenia pre pozemné, vnútorné vodné cesty, parkovacie
zariadenia, prístavné alebo letiskové zariadenia

8530 80 00

kg

S

8532 90 00

—

S

S2

—

S

S2

8407 [21 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

8407 [29 00 + 90 (10 + 50
+ 80 + 90)]

p/st

S

CPA 27.90.81: Časti a súčasti elektrických kondenzátorov
27.90.81.00

Časti pevných, variabilných alebo nastaviteľných (prestaviteľ
ných) elektrických kondenzátorov

CPA 27.90.82: Časti a súčasti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov
27.90.82.00

Časti a súčasti elektrických rezistorov (vrátane reostatov
a potenciometrov) (s výnimkou tepelných rezistorov)

8533 90 00

NACE 28.11: Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
CPA 28.11.11: Závesné lodné motory
28.11.11.00

Námorné cestovné sviečkové zapaľovacie piestové alebo rotačné
vnútorné spaľovacie piestové motory, závesné

CPA 28.11.12: Zážihové spaľovacie lodné motory; ostatné motory
28.11.12.00

Zážihové motory na pohon lodí (iné ako závesné motory
vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory (iné
ako letecké motory a vratné piestové motory vozidiel)

CPA 28.11.13: Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
28.11.13.11

Piestové vznetové motory na pohon lodí (dieselové motory
alebo motory so žiarovou hlavou) s výkonom nepresahujúcim
200 kW

8408 [10 (23 + 27 + 31 +
39 + 41 + 49)]

p/st

S

28.11.13.15

Piestové vznetové motory na pohon lodí (dieselové motory
alebo motory so žiarovou hlavou) s výkonom presahujúcim
200 kW, ale nepresahujúcim 1 000 kW

8408 [10 (51 + 59 + 61 +
69 + 71 + 79)]

p/st

S

28.11.13.19

Námorné cestovné vznetové piestové motory s vnútorným
spaľovaním (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
> 1 000 kW

8408 [10 (81 + 89 + 91 +
99)]

p/st

S
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28.11.13.20

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním pre koľaj
nicové trakcie (dieselové alebo polodieselové)

8408 90 21

p/st

S

28.11.13.31

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
≤ 15 kW

8408 90 41

p/st

S

28.11.13.33

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
15 kW < N ≤ 30 kW

8408 90 43

p/st

S

28.11.13.35

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
30 kW < N ≤ 50 kW

8408 90 45

p/st

S

28.11.13.37

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
50 kW < N ≤ 100 kW

8408 90 47

p/st

S

28.11.13.53

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
100 kW < N ≤ 200 kW

8408 90 61

p/st

S

28.11.13.55

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
200 kW < N ≤ 300 kW

8408 90 65

p/st

S

28.11.13.57

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
300 kW < N ≤ 500 kW

8408 90 67

p/st

S

28.11.13.73

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
500 kW < N ≤ 1 000 kW

8408 90 81

p/st

S

28.11.13.75

Vznetové piestové motory s vnútorným spaľovaním na priemy
selné použitie (dieselové alebo polodieselové), s výkonom
> 1 000 kW

8408 [90 (85 + 89)]

p/st

S

8406 [10 00 + 81 00 +
82 00]

kW @

S

8410 [11 00 + 12 00 +
13 00]

kW @

S

8411 [81 00 + 82 (20 + 60
+ 80)]

kW @

S

8502 31 00

p/st

S

8406 [90 (10 + 90)]

—

S

Poznámky

CPA 28.11.21: Turbíny na vodnú alebo inú paru
28.11.21.60

Parné turbíny a iné parné turbíny

CPA 28.11.22: Vodné turbíny a vodné kolesá
28.11.22.00

Vodné turbíny a vodné kolesá

CPA 28.11.23: Plynové turbíny iné ako prúdové a turbovrtuľové
28.11.23.00

Plynové turbíny (s výnimkou prúdových a turbovrtuľových
motorov)

CPA 28.11.24: Veterné turbíny
28.11.24.00

Generátorové agregáty na veternú energiu

CPA 28.11.31: Časti turbín na vodnú alebo inú paru
28.11.31.00

Časti a súčasti parných turbín

S2

5.10.2010

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

L 262/199

Merná
Jednotka

P

8410 90 00

—

S

8411 99 00

—

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 28.11.32: Časti vodných turbín a vodných kolies vrátane regulátorov
28.11.32.00

Časti a súčasti vodných turbín, vodných kolies, vrátane regulá
torov

S2

CPA 28.11.33: Časti plynových turbín okrem prúdových a turbovrtuľových
28.11.33.00

Časti a súčasti plynových turbín (s výnimkou prúdových
a turbovrtuľových motorov)

CPA 28.11.41: Časti a súčasti zážihových motorov s vnútorným spaľovaním okrem častí a súčastí leteckých motorov
28.11.41.00

Časti a súčasti zapaľovacích motorov s vnútorným spaľovaním
(s výnimkou leteckých)

8409 91 00

—

S

S2

8409 99 00

—

S

S2

CPA 28.11.42: Časti a súčasti ostatných motorov i. n.
28.11.42.00

Časti a súčasti pre dieselové motory

NACE 28.12: Výroba zariadení na kvapalný pohon
CPA 28.12.11: Hydraulické a pneumatické motory s lineárnym pohybom valcov
28.12.11.30

Hydraulické valce

8412 21 80

p/st @

S

28.12.11.80

Pneumatické motory a pohony, lineárne činné (vrátane valcov)

8412 31 00

p/st @

S

8412 [29 (81 + 89) + 39 00
+ 80 (10 + 80)]

p/st @

S

CPA 28.12.12: Hydraulické a pneumatické rotačné motory
28.12.12.00

Rotačné hydraulické a pneumatické motory

CPA 28.12.13: Hydraulické čerpadlá
28.12.13.20

Hydraulické čerpadlá (radiálny piest)

8413 50 61

p/st

S

28.12.13.50

Hydraulické čerpadlá (zubové)

8413 60 31

p/st

S

28.12.13.80

Hydraulické čerpadlá (lopatkové)

8413 60 61

p/st

S

CPA 28.12.14: Hydraulické a pneumatické ventily
28.12.14.20

Pneumatické filtre, regulátory a mazadlá

8481 10 05

kg

S

28.12.14.50

Regulačné ventily pre oleohydraulické prevody pre rúry, plášte
kotlov, zásobníkov, nádob a pod.

8481 20 10

kg

S

28.12.14.80

Regulačné ventily na pneumatické prevody pre rúry, plášte
kotlov, zásobníkov, nádob a pod.

8481 20 90

kg

S

CPA 28.12.15: Hydraulické súpravy
28.12.15.30

Hydraulické čerpadlá (axiálny piest)

8413 50 20

p/st @

S

28.12.15.80

Hydraulické čerpadlá (s výnimkou axiálnych, radiálnych, zubo
vých, lopatkových)

8413 60 20

p/st @

S

8412 21 20

p/st @

S

CPA 28.12.16: Hydraulické systémy
28.12.16.30

Hydraulické systémy (kompresor s prírubovým motorovým
pohonom)

L 262/200

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

28.12.16.80

Popis

Hydraulické systémy (kompresor s prírubovým motorom) (s
výnimkou pohonov)

5.10.2010

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

8412 29 20

p/st @

S

—

S

Poznámky

CPA 28.12.20: Časti a súčasti zariadení na kvapalný pohon
28.12.20.00

Časti a súčasti zariadení na kvapalinový pohon

8412 [90 (20 + 40 + 80)]

NACE 28.13: Výroba iných čerpadiel a kompresorov
CPA 28.13.11: Čerpadlá na pohonné látky, mazadlá, chladiace médiá a betón
28.13.11.05

Čerpadlá na dávkovanie benzínu a oleja, jednotka

8413 11 00

p/st

S

28.13.11.25

Čerpadlá na dávkovanie kvapalín, vybavené meracím zaria
dením, alebo skonštruované pre vybavenie týmto zariadením
(s výnimkou pre palivá alebo mazivá)

8413 19 00

p/st

S

28.13.11.45

Objemové čerpadlá, ručné čerpadlá

8413 20 00

p/st

S

28.13.11.65

Čerpadlá pohonných látok/mazadiel/chladiacich kvapalín pre
motory s vnútorným spaľovaním

8413 [30 (20 + 80)]

p/st

S

28.13.11.85

Čerpadlá na betón

8413 40 00

p/st

S

8413 50 40

p/st

S

CPA 28.13.12: Ostatné objemové čerpadlá s vratným kmitavým pohybom na kvapaliny
28.13.12.20

Objemové čerpadlá
a dimenzovacie

s

kmitavým

pohybom,

dávkovacie

28.13.12.50

Radové piestové čerpadlá s kmitavým pohybom

8413 50 69

p/st

S

28.13.12.80

Objemové čerpadlá s kmitavým pohybom, membránové

8413 50 80

p/st

S

CPA 28.13.13: Ostatné objemové rotačné čerpadlá na kvapaliny
28.13.13.20

Rotačné objemové čerpadlá, zubové

8413 60 39

p/st

S

28.13.13.40

Rotačné objemové čerpadlá, lopatkové

8413 60 69

p/st

S

28.13.13.60

Rotačné objemové čerpadlá, skrutkové

8413 60 70

p/st

S

28.13.13.80

Rotačné objemové čerpadlá (vrátane peristaltických, rotačných,
vačkových a závitovkových rotorových čerpadiel) (s výnimkou
hydraulických jednotiek, zubových čerpadiel, lopatkových
čerpadiel, skrutkových čerpadiel)

8413 60 80

p/st

S

8413 70 21

p/st

S

CPA 28.13.14: Ostatné odstredivé čerpadlá na kvapaliny; ostatné čerpadlá
28.13.14.13

Ponorné,
jednostupňové
a odpadové čerpadlá

rotodynamické

kanalizačné

28.13.14.15

Ponorné, viacstupňové rotodynamické čerpadlá

8413 70 29

p/st

S

28.13.14.17

Bezupchávkové odstredivé čerpadlá pre vykurovacie systémy
a dodávky teplej vody

8413 70 30

p/st

S

28.13.14.20

Rotodynamické čerpadlá s priepustom ≤ 15 mm

8413 70 35

p/st

S

28.13.14.30

Odstredivé čerpadlá s výpustným otvorom priemeru > 15 mm,
kanálové odstredivé čerpadlá, bočné kanálové čerpadlá, obvo
dové čerpadlá a čerpadlá so spätnou väzbou (regeneračné)

8413 70 45

p/st

S

S2
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P

28.13.14.51

Odstredivé čerpadlá s výpustným otvorom priemeru >15mm,
jednostupňové s jedným vstupom, nakrátko spojené

8413 70 51

p/st

S

28.13.14.53

Odstredivé čerpadlá s výpustným otvorom priemeru > 15 mm,
jednostupňové s jedným vstupom, dlhé spojenie

8413 70 59

p/st

S

28.13.14.55

Odstredivé čerpadlá s výpustným otvorom priemeru > 15 mm,
jednostupňové s dvoma vstupmi

8413 70 65

p/st

S

28.13.14.60

Odstredivé čerpadlá s výpustným otvorom priemeru > 15 mm,
viacstupňové (vrátane samonanášacích)

8413 70 75

p/st

S

28.13.14.71

Rotodynamické čerpadlá jednostupňové s miešaným alebo
axiálnym tokom

8413 70 81

p/st

S

28.13.14.75

Rotodynamické čerpadlá viacstupňové s miešaným alebo
axiálnym tokom

8413 70 89

p/st

S

28.13.14.80

Ostatné čerpadlá na kvapaliny, elevátory na kvapaliny

8413 [81 00 + 82 00]

p/st

S

CPA 28.13.21: Vývevy
28.13.21.70

Rotačné piestové čerpadlá, lopatkové čerpadlá rotačné, moleku
lárne vývevy a Rootsove čerpadlá, difúzne čerpadlá, kryogénne
vývevy a adsorpčné vývevy

8414 [10 (25 + 81)]

p/st

S

28.13.21.90

Kvapalinový prstenec

8414 [10 (20 + 89)]

p/st

S

8414 [20 (20 + 80)]

p/st

S

8414 [30 (20 + 81 + 89)]

p/st

S

8414 [40 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.13.22: Vzduchové čerpadlá s ručnou alebo nožnou obsluhou
28.13.22.00

Vzduchové čerpadlá (pumpy) na ručnú alebo nožnú obsluhu

CPA 28.13.23: Kompresory pre chladiace zariadenia
28.13.23.00

Kompresory používané v chladiacich zariadeniach

CPA 28.13.24: Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami upravenom na ťahanie
28.13.24.00

Vzduchové kompresory upevnené na podvozku s kolesami
upravenom na ťahanie

CPA 28.13.25: Turbokompresory
28.13.25.30

Turbokompresory, jednostupňové

8414 80 11

p/st

S

28.13.25.50

Turbokompresory, viacstupňové

8414 80 19

p/st

S

CPA 28.13.26: Vratné objemové kompresory
28.13.26.30

Piestové odsávacie kompresory, pracujúce s merným pretlakom
nepresahujúcim 15 barov a prietokom za hodinu ≤ 60 m3

8414 80 22

p/st

S

28.13.26.50

Piestové odsávacie kompresory, pracujúce s merným pretlakom
nepresahujúcim 15 barov a prietokom za hodinu > 60 m3

8414 80 28

p/st

S

28.13.26.70

Piestové odsávacie kompresory, pracujúce s merným pretlakom
nepresahujúcim 15 barov a prietokom za hodinu ≤ 120 m3

8414 80 51

p/st

S

28.13.26.90

Piestové odsávacie kompresory, pracujúce s merným pretlakom
presahujúcim 15 barov a prietokom za hodinu > 120 m3

8414 80 59

p/st

S

Poznámky

L 262/202
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P

Poznámky

CPA 28.13.27: Rotačné objemové kompresory s jedným alebo s viacerými hriadeľmi
28.13.27.30

Rotačné odsávacie kompresory, s jedným hriadeľom

8414 80 73

p/st

S

28.13.27.53

Skrutkové kompresory, viachriadeľové

8414 80 75

p/st

S

28.13.27.55

Viachriadeľové kompresory (s výnimkou skrutkových kompre
sorov)

8414 80 78

p/st

S

8414 80 80

p/st

S

—

S

S2

—

S

S2

CPA 28.13.28: Ostatné kompresory
28.13.28.00

Vzduchové/plynové kompresory s výnimkou vzduchových/
vákuových čerpadiel používaných v chladiarenstve, vzducho
vých kompresorov montovaných na kolieskový podvozok,
turbo-kompresorov, odsávacích a rotačných kompresorov

CPA 28.13.31: Časti a súčasti čerpadiel; časti a súčasti zdvíhadiel na kvapaliny
28.13.31.00

Časti a súčasti čerpadiel na kvapaliny a elevátorov na kvapaliny

8413 [91 00 + 92 00]

CPA 28.13.32: Časti a súčasti vývev, vzduchových alebo plynových kompresorov, ventilátorov, odsávacích zariadení
28.13.32.00

Časti a súčasti vzduchových/vákuových čerpadiel, vývev, vzdu
chových/plynových kompresorov, ventilátorov, digestorov

8414 90 00

NACE 28.14: Výroba iných kohútikov a ventilov
CPA 28.14.11: Redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily
28.14.11.20

Tlakové – redukčné ventily z liatiny alebo ocele, na rúry, plášte
kotlov, zásobníkov, nádob a pod. (s výnimkou kombinovaných
s filtrami alebo mazadlami)

8481 10 19

kg

S

28.14.11.40

Tlakové – redukčné ventily, na rúry, plášte kotlov, zásobníkov,
nádob a pod. (s výnimkou z liatiny alebo ocele, kombinova
ných s filtrami alebo mazadlami)

8481 10 99

kg

S

28.14.11.60

Spätné ventily na rúry, plášte kotlov, zásobníkov, nádob
a podobne

8481 [30 (91 + 99)]

kg

S

28.14.11.70

Ventily na pneumatiky a duše

8481 80 40

kg

S

28.14.11.80

Poistné alebo odvzdušňovacie ventily na potrubia, kotly, nádrže,
vane alebo podobné kade

8481 [40 (10 + 90)]

kg

S

CPA 28.14.12: Kohútiky, klapky a ventily na odtoky, výlevky, umývadlá, bidety, cisterny, vane a podobné armatúry; ventily na radiátory
ústredného kúrenia
28.14.12.33

Zmiešavacie ventily pre odpady, umývadlá, bidety, vodné
cisterny atď. s výnimkou ventilov na redukciu tlaku alebo oleo
hydraulické/pneumatické prevody, spätné ventily, poistné/
odvzdušňovacie ventily

8481 80 11

kg

S

28.14.12.35

Kohútiky, kohúty a ventily pre odpady, umývadlá, bidety, vodné
cisterny atď. s výnimkou ventilov na redukciu tlaku alebo oleo
hydraulické/pneumatické prevody, spätných ventilov, poistných/
odvzdušňovacích/zmiešavacích ventilov

8481 80 19

kg

S

28.14.12.53

Ventily radiátorov ústredného kúrenia, termostatické

8481 80 31

kg

S

28.14.12.55

Ventily radiátorov ústredného kúrenia, ostatné

8481 80 39

kg

S

5.10.2010
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Poznámky

CPA 28.14.13: Regulačné ventily, uzatváracie posúvače, guľové ventily a ostatné ventily
28.14.13.13

Ostatné regulačné ventily, regulátory teploty

8481 80 51

kg

S

28.14.13.15

Regulačné ventily pre rúry, plášte kotlov, zásobníkov atď.
s výnimkou ventilov na redukciu tlaku alebo oleohydraulické/
pneumatické prevody, spätné ventily, poistné/odvzdušňovacie
ventily, regulátory teploty

8481 80 59

kg

S

28.14.13.33

Ostatné uzatváracie ventily, z liatiny

8481 80 61

kg

S

28.14.13.35

Ostatné uzatváracie ventily, z ocele

8481 80 63

kg

S

28.14.13.37

Ostatné uzatváracie ventily, z iných materiálov

8481 80 69

kg

S

28.14.13.53

Priame (guľové) ventily, z liatiny

8481 80 71

kg

S

28.14.13.55

Priame (guľové) ventily, z ocele

8481 80 73

kg

S

28.14.13.57

Ostatné priame (guľové) ventily

8481 80 79

kg

S

28.14.13.73

Guľkové a kužeľové ventily

8481 80 81

kg

S

28.14.13.75

Škrtiace ventily

8481 80 85

kg

S

28.14.13.77

Membránové ventily

8481 80 87

kg

S

28.14.13.80

Ostatné zariadenia

8481 80 99

kg

S

8481 90 00

—

S

CPA 28.14.20: Časti a súčasti kohútikov, ventilov a podobných výrobkov
28.14.20.00

Časti a súčasti kohútikov, kohútov, ventilov a podobných
výrobkov pre rúry, plášte kotlov, zásobníkov, nádob
a podobne (vrátane ventilov na redukciu tlaku a ventilov na
termostatickú kontrolu)

NACE 28.15: Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
CPA 28.15.10: Guľkové alebo valčekové ložiská
28.15.10.30

Guľôčkové ložiská

8482 [10 (10 + 90)]

kg

S

28.15.10.53

Axiálne kuželíkové ložiská (vrátane kužeľových a kuželíkových
zostáv)

8482 20 00

kg

S

28.15.10.55

Súdkové ložiská

8482 30 00

kg

S

28.15.10.57

Valčekové ložiská (s výnimkou ihlových ložísk)

8482 50 00

kg

S

28.15.10.70

Ihlové ložiská

8482 40 00

kg

S

28.15.10.90

Valčekové ložiská (vrátane kombinovaných guľôčkových/valče
kových ložísk) (s výnimkou axiálnych kuželíkových ložísk,
súdkových ložísk, ihlových ložísk)

8482 80 00

kg

S

CPA 28.15.21: Kĺbové článkové reťaze a retiazky zo železa alebo z ocele
28.15.21.30

Valčekové reťaze zo železa alebo ocele, pre bicykle a motocykle

7315 11 10

kg

S

28.15.21.50

Valčekové reťaze zo železa alebo ocele (s výnimkou pre bicykle
a motocykle)

7315 11 90

kg

S

28.15.21.70

Článkové (kĺbové) reťaze (s výnimkou valčekových reťazí), zo
železa alebo ocele

7315 12 00

kg

S

S2
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CPA 28.15.22: Prevodové hriadele (vrátane vačkových a kľukových hriadeľov) a kľuky
28.15.22.30

EN kľuky a kľukové hriadele

8483 [10 (21 + 25 + 29)]

kg

S

S2

28.15.22.50

Kardánové (kĺbové) hriadele

8483 10 50

kg

S

S2

28.15.22.70

Ostatné hriadele

8483 10 95

kg

S

S2

CPA 28.15.23: Ložiskové puzdrá a ložiskové panvy
28.15.23.30

Ložiskové puzdrá, s guľôčkovými alebo valčekovými ložiskami

8483 20 00

kg

S

28.15.23.50

Ložiskové puzdrá, s výnimkou guľôčkových alebo valčekových
ložísk, ploché hriadeľové ložiská

8483 [30 (32 + 38 + 80)]

kg

S

S2

CPA 28.15.24: Ozubené kolesá a prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodové skrine a ostatné meniče
rýchlosti
28.15.24.32

Prevodovky (prevodové skrine) pre stacionárne (pevné) zaria
denia, prevodovky priamozubé a šikmozubé

8483 40 21

kg

S

28.15.24.33

Prevodovky, kužeľové a kužeľové/priamozubé a šikmozubé
prevodovky

8483 40 23

kg

S

28.15.24.34

Prevodovky, závitovkové prevodovky

8483 40 25

kg

S

28.15.24.40

Ostatné prevodovky

8483 40 29

kg

S

28.15.24.50

Prevodovky a ostatné príslušenstvo na zmenu rýchlosti pre
stroje a pozemné/vodné vozidlá s výnimkou zubových
a ozubených prevodov

8483 [40 (51 + 59)]

kg

S

28.15.24.73

Guľôčkové skrutky

8483 40 30

kg

S

28.15.24.75

Ostatné prevodové prvky (s výnimkou zubov a ozubených
prevodov, guľôčkových alebo valčekových závitoviek, prevodo
viek a iných meničov rýchlosti)

8483 40 90

kg

S

8483 [50 (20 + 80)]

kg

S

kg

S

CPA 28.15.25: Zotrvačníky a remenice vrátane kladníc pre kladkostroje
28.15.25.00

Zotrvačníky a remenice (vrátane kladníc pre kladkostroje)

CPA 28.15.26: Spojky a hriadeľové spojky vrátane kardanových univerzálnych kĺbov
28.15.26.00

Spojky a hriadeľové spojky (vrátane univerzálnych kĺbov)

8483 [60 (20 + 80)]

CPA 28.15.31: Guľky, ihly a valčeky; časti guľkových alebo valčekových ložísk
28.15.31.30

Guľôčky, ihly a valčeky do ložísk

8482 [91 (10 + 90)]

kg

S

S2

28.15.31.50

Časti a súčasti guľôčkových alebo valčekových ložísk (s
výnimkou guľôčok, ihličiek a valčekov)

8482 99 00

—

S

S2

7315 19 00

—

S

CPA 28.15.32: Časti a súčasti kĺbových reťazí zo železa alebo z ocele
28.15.32.00

Časti a súčasti článkových, kĺbových reťazí, zo železa alebo
ocele

CPA 28.15.39: Časti ložiskových a ovládacích prvkov i. n.
28.15.39.30

Časti a súčasti ložiskových puzdier

8483 90 20

—

S

S2

28.15.39.50

Časti prevodov, vačky a kľukové hriadele, kľuky, ploché hria
deľové ložiská, zuby, guľôčkové/valčekové závitovky, prevo
dovky, meniče krútiaceho momentu, zotrvačníky, kladky,
spojky, hriadeľové spojky, univerzálne kĺby

8483 [90 (81 + 89)]

—

S

S2
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NACE 28.21: Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
CPA 28.21.11: Horáky; mechanické prikladacie zariadenia a rošty; mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia
28.21.11.30

Horáky pre pece na kvapalné palivá

8416 [10 (10 + 90)]

28.21.11.50

Horáky pre pece na tuhé palivá alebo plyn (vrátane kombino
vaných horákov)

28.21.11.70

Mechanické prikladacie zariadenia/rošty/zariadenia na odstraňo
vanie popola a podobné zariadenia

p/st

S

8416 [20 (10 + 20 + 80)]

p/st @

S

8416 30 00

p/st @

S

CPA 28.21.12: Priemyselné alebo laboratórne pece, neelektrické, vrátane spaľovacích, okrem pekárskych pecí
28.21.12.30

Neelektrické pece a rúry na praženie, tavenie a iné tepelné
spracovanie rúd, pyritov alebo kovov

8417 10 00

28.21.12.70

Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece, neelektrické
vrátane spaľovacích (iné ako na praženie, tavenie alebo na iné
tepelné spracovanie rúd, pyritov alebo kovov, pece na pekárske
výrobky vrátane pecí na výrobu sušienok)

8417 [80 (30 + 50 + 70)]

p/st @

S

kg

S

CPA 28.21.13: Priemyselné alebo laboratórne elektrické pece; indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia
28.21.13.30

Elektrické pekárne a pece na pálenie neglazovaného biskvitu

8514 10 10

p/st @

S

28.21.13.51

Odporovo vyhrievané pece a rúry pre priemysel alebo labora
tóriá (s výnimkou pekární a pecí na pálenie neglazovaného
biskvitu)

8514 10 80

kg

S

28.21.13.53

Indukčné priemyselné alebo laboratórne pece a rúry

8514 20 10

kg

S

28.21.13.55

Elektrické priemyselné alebo laboratórne pece a rúry, indukčne
alebo dielektricky vyhrievané zariadenia vrátane dielektrických
pecí a rúr s výnimkou pecí na infračervené žiarenie, odporovo
vyhrievaných pecí a rúr

8514 [20 80 + 30 99 +
40 00]

kg

S

28.21.13.57

Pece na infračervené žiarenie

8514 30 19

kg

S

CPA 28.21.14: Časti a súčasti pecí, horákov a rúr
28.21.14.30

Časti a súčasti horákov pre rúry a pece na kvapalné palivo, na
práškové pevné palivo alebo na plynové palivá, na mechanické
prikladače, mechanické rošty, mechanické vykladače popolu
a podobné zariadenia

8416 90 00

—

S

S2

28.21.14.50

Časti pre neelektrické priemyselné alebo laboratórne pece a rúry

8417 90 00

—

S

S2

28.21.14.70

Časti pre priemyselné alebo laboratórne elektrické, indukčné
alebo dielektrické pece a rúry alebo tepelné zariadenia

8514 90 00

—

S

S2

NACE 28.22: Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
CPA 28.22.11: Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia i. n.
28.22.11.30

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia poháňané elektromotorom
(s výnimkou používaných na zdvíhanie vozidiel)

8425 11 00

p/st

S

28.22.11.70

Kladkostroje a zdviháky, nepoháňané elektrickým motorom (iné
ako zariadenia druhov používaných na zdvíhanie vozidiel)

8425 19 00

p/st

S

p/st

S

CPA 28.22.12: Navíjacie zariadenia; rumpály na prácu pod zemou; ostatné navijaky; vratidlá
28.22.12.60

Navijaky a vratidlá (okrem druhov používaných na zdvíhanie
vozidiel)

8425 [31 00 + 39 00]
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CPA 28.22.13: Zdviháky; zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie vozidiel
28.22.13.30

Zapustené zdvíhacie zariadenia, typ používaný v garážach na
zdvíhanie vozidiel

8425 41 00

p/st

S

28.22.13.50

Hydraulické zdviháky a zdvíhacie zariadenia na vozidlá
(s výnimkou tých, ktoré sa používajú v garážach)

8425 42 00

p/st

S

28.22.13.70

Zdviháky, zdvíhacie zariadenia na vozidlá (s výnimkou zapus
tených zdvíhacích zariadení používaných v garážach, hydraulic
kých zdvihákov a zdvíhacích zariadení)

8425 49 00

p/st

S

CPA 28.22.14: Lodné otočné stĺpové žeriavy (deriky); žeriavy; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné
a žeriavové vozíky
28.22.14.20

Pojazdné žeriavy s pevnou podperou

8426 11 00

p/st @

S

28.22.14.33

Mobilné zdvíhacie rámy na pneumatikách a zdvíhacie obkročné
vozíky

8426 12 00

p/st @

S

28.22.14.35

Pojazdné žeriavy, portálové (kozové) žeriavy a mostové žeriavy

8426 19 00

p/st @

S

28.22.14.40

Vežové žeriavy portálové alebo otočné stĺpové žeriavy

8426 [20 00 + 30 00]

p/st @

S

28.22.14.50

Zdvíhacie zariadenia s vlastným pohonom, montované na beh
po koľajniciach v servisoch, kameňolomoch a podobne

8426 [41 00 + 49 00]

p/st @

S

28.22.14.60

Zdvíhacie zariadenia konštruované na upevnenie na cestné
vozidlá

8426 [91 (10 + 90)]

p/st @

S

28.22.14.70

Zdvíhacie zariadenia s výnimkou pojazdného mostového
žeriavu, veže, dopravníku, portálu žeriava, mostového alebo
stojanového ramenového žeriava, pohyblivej zdvíhacej
konštrukcie alebo portálové vozíky, zdvíhacích zariadení
s vlastným pohonom

8426 99 00

p/st @

S

CPA 28.22.15: Vidlicové stohovacie vozíky, iné zdvíhacie vozíky; malé ťahače používané na železničných staniciach
28.22.15.13

Vidlicové stohovacie vozíky s vlastným pohonom, poháňané
elektromotorom, so zdvihom do výšky ≥ 1 m

8427 10 10

p/st

S

28.22.15.15

Vidlicové stohovacie vozíky s vlastným pohonom, poháňané
elektromotorom, so zdvihom do výšky < 1 m

8427 10 90

p/st

S

28.22.15.30

Samohybné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným zaria
dením, nepoháňané elektrickým motorom

8427 [20 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

28.22.15.50

Vidlicové stohovacie vozíky a iné pracovné vozíky vybavené
zdvíhacím alebo manipulačným zariadením (s výnimkou
vozíkov s vlastným pohonom)

8427 90 00

p/st

S

28.22.15.70

Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho alebo manipulač
ného zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prísta
voch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti;
malé ťahače používané na nástupištiach železničných staníc

8709 [11 (10 + 90) + 19
(10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.22.16: Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
28.22.16.30

Výťahy a skipové výťahy, na elektrický pohon

8428 10 20

p/st @

S

28.22.16.50

Výťahy a skipové výťahy (s výnimkou elektrických)

8428 10 80

p/st @

S

28.22.16.70

Eskalátory a pohyblivé chodníky

8428 40 00

p/st @

S

CPA 28.22.17: Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie tovaru alebo materiálov
28.22.17.40

Pneumatické elevátory a dopravníky

8428 [20 (20 + 80)]

p/st @

S
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28.22.17.50

Elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie
výrobkov alebo materiálov, korčekového typu

8428 32 00

p/st @

S

28.22.17.70

Elevátory a dopravníky na nepretržité
výrobkov alebo materiálov, pásového typu

premiestňovanie

8428 33 00

p/st @

S

28.22.17.93

Valčekové elevátory a dopravníky pre výrobky alebo materiály
(s výnimkou pneumatických elevátorov a dopravníkov,
špeciálne na prácu v podzemí, korčekového typu, pásového
typu)

8428 39 20

p/st @

S

28.22.17.95

Elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie
výrobkov alebo materiálov s výnimkou pneumatických elevá
torov a dopravníkov, špeciálne na prácu v podzemí, korčeko
vého typu, pásového typu, valčekových dopravníkov

8428 39 90

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.22.18: Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia
28.22.18.20

Lanovky, sedačkové výťahy, lyžiarske vleky a trakčné mecha
nizmy pre lanovky

8428 60 00

p/st @

S

28.22.18.40

Zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje i. n.

8428 90 90

p/st @

S

28.22.18.50

Nakladacie stroje špeciálne vyrobené na poľnohospodárske
použitie

8428 [90 (71 + 79)]

p/st @

S

CPA 28.22.19: Časti a súčasti zdvíhacích a manipulačných zariadení
28.22.19.30

Časti a súčasti strojov a zariadení z HS 84.25, 84.27 a 84.28
(s výnimkou výťahov, skipových nakladačov a eskalátorov)

8431 [10 00 + 20 00 + 39
(10 + 70)]

—

S

S2

28.22.19.50

Časti a súčasti výťahov, skipových zakladačov alebo eskalátorov

8431 31 00

—

S

S2

28.22.19.70

Časti a súčasti pracovných vozíkov s vlastným pohonom, na
dopravu výrobkov na krátku vzdialenosť, koľajové ťahače
s výnimkou vybavených zdvíhacím alebo manipulačným zaria
dením

8709 90 00

—

S

S2

kg

S

S2

CPA 28.22.20: Korčeky, lopatky, drapáky a upínadlá na žeriavy, rýpadlá a podobné zariadenia
28.22.20.00

Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre lodný nakladací
výložník, žeriavy, pohyblivé zdvíhacie konštrukcie, pracovné
vozíky inštalované na žeriavoch, buldozéroch, vyrovnávačoch,
bágroch, lopatových nakladačoch atď., pre snežné pluhy

8431 41 00

NACE 28.23: Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
CPA 28.23.11: Písacie stroje a stroje na spracovanie textu
28.23.11.00

Písacie stroje a stroje na spracovanie textu

8469 [00 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

CPA 28.23.12: Elektronické kalkulačky a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami
28.23.12.00

Elektronické kalkulačky a vreckové prístroje na záznam,
a zobrazenie údajov výpočtovými funkciami

8470 [10 00 + 21 00 +
29 00]

p/st

S

CPA 28.23.13: Účtovacie stroje, registračné pokladnice, frankovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov a podobné stroje vybavené počítacím
zariadením
28.23.13.00

Účtovacie stroje, registračné pokladne, stroje na vydávanie
lístkov a podobné stroje vybavené počítacím zariadením

8470 [30 00 + 50 00 +
90 00]

p/st

S

CPA 28.23.21: Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným systémom a termokopírovacie prístroje
28.23.21.00

Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontaktným
systémom a termokopírovacie prístroje

8443 [39 (10 + 31 + 39)]

p/st

S
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p/st

S

p/st @

S

8473 [10 (11 + 19 + 90) +
21 (10 + 90) + 29 (10 +
90)]

—

S

8473 [40 (11 + 18 + 80)]

—

S

8443 [99 (10 + 90)]

—

S

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 28.23.22: Ofsetové tlačiarenské stroje na hárkovú tlač kancelárskeho typu
28.23.22.00

Ofsetové tlačiarenské stroje a prístroje, pre plochú tlač, kance
lárskeho typu, s formátom nie väčším než 22 x 36 cm

8443 12 00

CPA 28.23.23: Ostatné kancelárske stroje
28.23.23.00

Drugi pisarniški stroji

8472 [10 00 + 30 00 + 90
(10 + 70)] + 51)]

CPA 28.23.24: Časti, súčasti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov
28.23.24.00

Časti, súčasti a prístroje písacích strojov a počítacích strojov

CPA 28.23.25: Časti, súčasti a príslušenstvo ostatných kancelárskych strojov
28.23.25.00

Časti, súčasti a príslušenstvo strojov z HS 84.72

CPA 28.23.26: Časti, súčasti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
28.23.26.00

Časti, súčasti a príslušenstvo tlačiarní z HS 8443.3

NACE 28.24: Výroba ručného náradia na mechanický pohon
CPA 28.24.11: Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom
28.24.11.13

Elektromechanické vŕtačky schopné prevádzky, bez vonkajšieho
zdroja energie

8467 21 10

p/st

S

28.24.11.15

Elektropneumatické ručné vŕtačky (vrátane vŕtačiek, rezačiek
vnútorného a vonkajšieho závitu, vyvŕtavacích strojov
a vŕtačiek na skaly)

8467 21 91

p/st

S

28.24.11.17

Elektromechanické vŕtačky všetkých druhov (s výnimkou tých,
ktoré sú schopné prevádzky, bez vonkajšieho zdroja energie,
elektropneumatických)

8467 21 99

p/st

S

28.24.11.23

Elektromechanické reťazové píly

8467 22 10

p/st

S

28.24.11.25

Elektromechanické kotúčové píly

8467 22 30

p/st

S

28.24.11.27

Elektromechanické ručné píly (s výnimkou reťazových píl, kotú
čových píl)

8467 22 90

p/st

S

28.24.11.33

Elektromechanické ručné náradie, používané na opracovanie
textilných materiálov (s výnimkou vŕtačiek, píl)

8467 29 10

p/st @

S

28.24.11.35

Elektromechanické ručné náradie, pracujúce bez vonkajšieho
zdroja energie (s výnimkou vŕtačiek, píl, používaných na opra
covanie textilných materiálov)

8467 29 30

p/st

S

28.24.11.50

Ručné náradie, brúsky, hoblíky, s vlastným zabudovaným elek
trickým motorom, prevádzkyschopné bez externého zdroja
energie

8467 [29 (51 + 53 + 59 +
70)]

p/st

S

28.24.11.80

Elektromechanické strihače živých plotov a trávnikové ostré
nože

8467 29 80

p/st

S

28.24.11.90

Ostatné elektrické náradie

8467 29 90

p/st

S

p/st @

S

CPA 28.24.12: Ostatné ručné nástroje
28.24.12.40

Ručné náradie pneumatické, rotačného typu, tiež kombinované
rotačno-príklepové

8467 [11 (10 + 90) + 00)]

S2
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28.24.12.60

Reťazové píly s vlastným pohonom, neelektrickým motorom

8467 81 00

p/st

S

28.24.12.80

Ručné náradie, hydraulické alebo s vlastným neelektrickým
motorom (s výnimkou reťazových píl)

8467 89 00

p/st @

S

8467 [91 00 + 99 00]

—

S

S2

8467 92 00

—

S

S2

CPA 28.24.21: Časti a súčasti elektromechanických ručných nástrojov so vstavaným elektrickým motorom
28.24.21.00

Časti pre reťazové píly a iné ručné nástroje s vlastným
motorom (s výnimkou pre pneumatické nástroje)

CPA 28.24.22: Časti a súčasti ostatných ručných nástrojov
28.24.22.50

Časti a súčasti pneumatického náradia

NACE 28.25: Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre domácnosti
CPA 28.25.11: Výmenníky tepla a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov
28.25.11.30

Výmenníky tepla

8419 50 00

p/st @

S

28.25.11.50

Prístroje a zariadenia na skvapalňovanie vzduchu alebo iných
plynov

8419 60 00

p/st @

S

CPA 28.25.12: Klimatizačné prístroje
28.25.12.20

Okenné alebo stenové klimatizačné systémy, nezávislé alebo
delené systémy

8415 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

28.25.12.40

Klimatizácie používané v motorových vozidlách

8415 20 00

p/st @

S

28.25.12.50

Klimatizačné stroje s chladiacou jednotkou (s výnimkou tých,
ktoré sa používajú v motorových vozidlách, nezávislé alebo
delené systémy)

8415 [81 00 + 82 00]

p/st @

S

28.25.12.70

Klimatizačné stroje bez chladiacej jednotky, hlavné stanice
s klimatizačnými jednotkami, boxy a koncové stanice, jednotky
s konštantným objemom a vetracie zariadenia s chladiacim
hadom

8415 83 00

p/st @

S

CPA 28.25.13: Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
28.25.13.33

Chladiace vitríny a pulty pripojené chladiacou jednotkou alebo
výparníkom na skladovanie zmrazených potravín

8418 50 11

p/st

S

28.25.13.35

Chladiace vitríny a pulty pripojené chladiacou jednotkou alebo
výparníkom (s výnimkou tých, ktoré sú na skladovanie zmra
zených potravín)

8418 50 19

p/st

S

28.25.13.60

Chladiaci nábytok s chladiacou jednotkou alebo výparníkom
(s výnimkou kombinovaných chladničkiek-mrazničiek, so
samostatnými vonkajšími dverami, domácich chladničiek, chla
diacich vitrín a pultov)

8418 50 90

p/st

S

28.25.13.80

tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky
8415

8418 61 00

p/st @

S

28.25.13.90

Ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia

8418 69 00

p/st @

S

CPA 28.25.14: Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov i. n.
28.25.14.10

Stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie vzduchu
(s výnimkou nasávacích filtrov pre motory s vnútorným spaľo
vaním)

8421 39 20

p/st @

S

28.25.14.30

Stroje a zariadenia na filtrovanie a čistenie plynov (iné ako na
vzduch a s výnimkou tých, ktoré pracujú na báze katalytických
procesov, a separátory izotopov)

8421 39 80

p/st @

S

L 262/210
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PRODCOM

28.25.14.40

Popis

Stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie plynov, pri kata
lytickom procese s výnimkou nasávacích vzdušných filtrov pre
motory s vnútorným spaľovaním, stroje a prístroje na filtro
vanie alebo čistenie vzduchu

5.10.2010

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

8421 39 60

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.25.20: Ventilátory (okrem stolových), dlážkové, nástenné, okenné, stropné alebo strešné ventilátory
28.25.20.30

Osové ventilátory (s výnimkou stolových, podlahových, steno
vých, okenných, stropných alebo strešných ventilátorov so
samostatným elektrickým motorom s výkonom ≤ 125 W)

8414 59 20

p/st

S

28.25.20.50

Odstredivé ventilátory (s výnimkou stolových, podlahových,
stenových, okenných, stropných alebo strešných ventilátorov
so samostatným elektrickým motorom s výkonom ≤ 125 W)

8414 59 40

p/st

S

28.25.20.70

Ventilátory (s výnimkou stolových, podlahových, stenových,
okenných, stropných alebo strešných ventilátorov so samo
statným elektrickým motorom s výkonom ≤ 125 W, osových,
odstredivých)

8414 59 80

p/st

S

CPA 28.25.30: Časti a súčasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel
28.25.30.10

Časti a súčasti klimatizačných zariadení (vrátane kondenzá
torov, absorbérov, výparníkov a generátorov)

8415 90 00

—

S

28.25.30.30

Nábytok upravený na vstavanie chladiaceho alebo mraziaceho
zariadenia (vrátane výparníkov, kompletných chladiacich jedno
tiek)

8418 91 00

p/st @

S

28.25.30.50

Časti pre priemyselné chladiace zariadenia (vrátane výparníkov
a kondenzátorov)

8418 99 10

p/st @

S

28.25.30.70

Časti a súčasti nábytku so vstavaným chladiacim zariadením,
pre tepelné čerpadlá, pre domáce chladiace zariadenia (výpar
níky a kondenzátory s výnimkou výparníkov a kondenzátorov
pre priemyselné chladiace zariadenia)

8418 99 90

—

S

28.25.30.80

Časti a súčasti prístrojov, strojov a laboratórnych zariadení, tiež
s elektrickým ohrevom, na spracovávanie materiálu výrobnými
postupmi zakladajúcimi sa na zmene teploty a neelektrické
prietokové a zásobníkové ohrievače vody i. n.

8419 [90 (15 + 85)]

—

S

S2

S2

NACE 28.29: Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
CPA 28.29.11: Generátory na generátorový alebo vodný plyn; vyvíjače acetylénu a podobné generátory plynov; destilačné alebo rektifi
kačné prístroje
28.29.11.00

Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn; vyvíjače
acetylénu a podobné generátory; destilačné alebo rektifikačné
prístroje

8405 10 00 + 8419 40 00

p/st @

S

CPA 28.29.12: Stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie kvapalín
28.29.12.30

Stroje a zariadenia na filtrovanie/čistenie vody

8421 21 00

p/st @

S

28.29.12.50

Stroje a zariadenia na filtrovanie/čistenie nápojov (s výnimkou
vody)

8421 22 00

p/st @

S

28.29.12.70

Stroje a zariadenia na filtrovanie/čistenie tuhých látok/kvapalín
s výnimkou na vodu a nápoje, odstrediviek a sušiacich odstre
diviek, olejov/benzínových filtrov pre motory s vnútorným
zapaľovaním

8421 29 00

p/st @

S

CPA 28.29.13: Olejové filtre, benzínové filtre a sacie vzduchové filtre pre spaľovacie motory
28.29.13.30

Olejové alebo benzínové
s vnútorným spaľovaním

motory

8421 23 00

p/st @

S

28.29.13.50

Sacie vzduchové filtre pre spaľovacie motory s vnútorným
spaľovaním

8421 31 00

p/st @

S

filtre

pre

spaľovacie

5.10.2010

SK
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/211

Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 28.29.21: Stroje a prístroje na čistenie, plnenie, pečatenie alebo balenie fliaš alebo iných obalov
28.29.21.20

Stroje a zariadenia na čistenie alebo sušenie fliaš alebo iných
nádob

8422 20 00

p/st @

S

28.29.21.50

Stroje na plnenie, uzatváranie, utesňovanie, puzdrovanie alebo
etiketovanie fliaš, plechoviek, nádob, tašiek alebo iných nádob,
stroje na sýtenie nápojov

8422 30 00

p/st @

S

28.29.21.80

Stroje na balenie (s výnimkou na plnenie, uzatváranie, utesňo
vanie, puzdrovanie alebo etiketovanie fliaš, plechoviek, nádob,
tašiek alebo iných nádob)

8422 40 00

p/st @

S

CPA 28.29.22: Hasiace prístroje, striekacie pištole, dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné mechanické zariadenia
okrem zariadení používaných v poľnohospodárstve
28.29.22.10

Hasiace prístroje

8424 10 00

p/st @

S

28.29.22.20

Striekacie pištole a podobné prístroje

8424 20 00

p/st @

S

28.29.22.30

Parné alebo pieskové vrhacie stroje a podobné rozprašovače (s
výnimkou hasiacich prístrojov, sprejových zbraní a podobných
prístrojov)

8424 [30 (01 + 08 + 10 +
90)]

p/st @

S

28.29.22.40

Ostatné mechanické prístroje na rozprašovanie, rozptyľovanie
alebo striekanie

8424 89 00

p/st @

S

kg

S

CPA 28.29.23: Tesnenia z kovových fólií; mechanické upchávky
28.29.23.00

Tesniace kruhy a podobné spojenia z kovu kombinovaného
s inými materiálmi alebo z dvoch alebo viacerých vrstiev kovu

8484 [10 00 + 20 00]

CPA 28.29.31: Váhy na technické účely; váhy na priebežné váženie tovaru na dopravníkoch; váhy na konštantné váženie a vážiace
zariadenie na plnenie stanoveného množstva
28.29.31.30

Kontinuálne a diskontinuálne sčítacie stroje

8423 20 00

p/st

S

28.29.31.80

Automatické gravimetrické náplňové stroje

8423 30 00

p/st

S

8423 [10 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.29.32: Osobné a kuchynské váhy
28.29.32.00

Osobné váhy vrátane detských váh; kuchynské váhy

CPA 28.29.39: Ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
28.29.39.10

Automatické západkové vážiace stroje a kontrolné váhy
s maximálnou váživosťou 5 000 kg

8423 [81 10 + 82 10]

p/st

S

28.29.39.30

Hmotnostné/cenové etiketovacie stroje, obchodné váhy a iné
vážiace zariadenia z maximálnou váživosťou ≤ 30 kg; mostové
váhy

8423 [81 (30 + 90) + 82 90
+ 89 00]

p/st

S

28.29.39.50

Neautomatické vážiace stroje používané v obchode, maxi
málnou váživosťou ≤ 30 kg

8423 81 50

p/st

S

28.29.39.60

Libely

9015 [30 (10 + 90)]

p/st @

S

28.29.39.75

Meracie tyče, laty a mierky

9017 80 10

p/st @

S

28.29.39.79

Ostatné meracie prístroje, na manuálne použitie, ostatné

9017 80 90

—

S

L 262/212
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Popis

5.10.2010

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

8421 19 70

p/st @

S

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.29.41: Odstredivky i. n.
28.29.41.00

Odstredivky (s výnimkou mliečnych separátorov, sušičov
odevov, používaných v laboratóriách)

CPA 28.29.42: Kalandre alebo iné valcovacie stroje okrem strojov na valcovanie kovov alebo skla
28.29.42.00

Kalandre alebo iné valcovacie stroje, okrem strojov na valco
vanie kovov alebo skla

8420 [10 (10 + 30 + 80)]

CPA 28.29.43: Predajné automaty
28.29.43.30

Predajné automaty, so zabudovaným ohrievacím alebo chla
diacim zariadením

8476 [21 00 + 81 00]

p/st

S

28.29.43.50

Predajné automaty (vrátane zmenárenských) (s výnimkou so
zabudovaným ohrievacím alebo chladiacim zariadením)

8476 [29 00 + 89 00]

p/st

S

8422 19 00

p/st

S

CPA 28.29.50: Umývačky riadu priemyselného typu
28.29.50.00

Priemyselné umývačky riadu

CPA 28.29.60: Stroje a zariadenia i. n. na spracovanie materiálov postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
28.29.60.30

Chladiace veže a podobné zariadenia pre priame chladenie
prostredníctvom recirkulovanej vody

8419 89 10

p/st @

S

28.29.60.50

Zariadenia a prístroje na vákuové pokovovanie

8419 89 30

p/st @

S

28.29.60.90

Prístroje, stroje a laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým
ohrevom, na spracovávanie materiálu výrobnými postupmi
zakladajúcimi sa na zmene teploty i. n.

8419 89 98

p/st @

S

CPA 28.29.70: Neelektrické stroje a prístroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie a ich časti; plynové stroje a prístroje na
povrchové kalenie
28.29.70.20

Ručné dúchacie horáky na mäkké, tvrdé spájkovanie alebo
zváranie (s výnimkou elektrických, laserových, iných svetelných
alebo fotónových lúčov, ultrazvukových, elektrónových lúčov,
magnetických pulzov alebo plazmy atď.)

8468 10 00

p/st @

S

28.29.70.90

Stroje a prístroje na spájkovanie, zváranie alebo na povrchové
kalenie (iné ako ručné spájkovacie horáky a elektrické stroje,
prístroje a zariadenia)

8468 [20 00 + 80 00]

p/st @

S

—

S

S2

CPA 28.29.81: Časti generátorov na generátorový alebo vodný plyn
28.29.81.00

Časti pre vyvíjače plynu alebo vodné generátory, acetylénové
plynové generátory a podobných vodných plynových generá
torov

8405 90 00

CPA 28.29.82: Časti odstrediviek; časti prístrojov na filtrovanie alebo na čistenie kvapalín alebo plynov
28.29.82.20

Časti a súčasti odstrediviek, vrátane odstredivých sušičiek

8421 91 00

—

S

S2

28.29.82.50

Časti pre filtračné a čistiace stroje a prístroje, na kvapaliny alebo
plyny (s výnimkou pre odstredivky a odstredivé sušičky)

8421 99 00

—

S

S2

CPA 28.29.83: Časti kalandrov alebo ostatných valcovacích strojov; časti striekacích prístrojov, závažia na váhy
28.29.83.13

Valce pre kalandrovacie alebo iné valcovacie stroje (s výnimkou
pre kalandrovacie alebo valcovacie stroje na kovy alebo sklo)

8420 [91 (10 + 80)]

p/st @

S

5.10.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/213

Merná
Jednotka

P

Poznámky

28.29.83.15

Časti a súčasti kalandrovacích alebo iných valcovacích strojov
(s výnimkou valcov, pre kalandrovacie alebo valcovacie stroje
na kovy alebo sklo)

8420 99 00

—

S

S2

28.29.83.20

Závažia všetkých druhov, do vážiacich mechanizmov, časti
a súčasti týchto mechanizmov (s výnimkou pre váhy
z citlivosťou 5 cg alebo menej)

8423 90 00

—

S

S2

28.29.83.40

Časti mechanických prístrojov na rozprašovanie, rozptyľovanie
alebo striekanie kvapalín/práškov, hasiacich prístrojov, strieka
cích pištolí a podobných zariadení a parných/pieskových vrha
cích strojov

8424 90 00

—

S

S2

28.29.83.50

Časti predajných automatov (vrátane zmenárenských)

8476 90 00

—

S

S2

—

S

S2

CPA 28.29.84: Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické konektory i. n.
28.29.84.00

Neautomatické mazacie tégliky, mastiace čapíky, olejové
tesniace krúžky, ručné kolesá, páky, ručné držadlá, ochranné
kryty a základové dosky pre stroje

8487 [90 (10 + 30 + 51 +
53 + 55 + 59 + 90)]

CPA 28.29.85: Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie, plnenie, balenie alebo obaľovanie
28.29.85.10

Časti pre umývačky riadu

8422 90 10

—

S

S2

28.29.85.20

Časti baliacich strojov

8422 90 90

—

S

S2

CPA 28.29.86: Časti a súčasti neelektrických strojov a prístrojov na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie; plynové stroje a prístroje na
povrchové kalenie
28.29.86.00

Časti, súčasti strojov, prístrojov a zariadení z HS 84.68

8468 90 00

—

S

8701 10 00

p/st

S

8701 [90 (11 + 20)]

p/st

S

8701 90 25

p/st

S

NACE 28.30: Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
CPA 28.30.10: Traktory riadené chodcom
28.30.10.00

Traktory ovládané zo zeme (malotraktory)

CPA 28.30.21: Traktory s výkonom motora ≤ 37 kW
28.30.21.00

Nové poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové
traktory, s výkonom motora nepresahujúcim 37 kW

CPA 28.30.22: Traktory s výkonom motora > 37 kW, ale ≤ 59 kW
28.30.22.00

Nové poľnohospodárske a lesnícke traktory, kolesové,
s výkonom motora > 37 kW, ale ≤ 59 kW [s výnimkou trak
torov ovládaných zo zeme (malotraktorov)]

CPA 28.30.23: Traktory s výkonom motora > 59 kW
28.30.23.30

Nové poľnohospodárske a lesnícke traktory, kolesové,
s výkonom motora > 59 kW, ale ≤ 75 kW [s výnimkou trak
torov ovládaných zo zeme (malotraktorov)]

8701 90 31

p/st

S

28.30.23.50

Nové poľnohospodárske a lesnícke traktory, kolesové,
s výkonom motora > 75 kW, ale ≤ 90 kW [s výnimkou trak
torov ovládaných zo zeme (malotraktorov)]

8701 90 35

p/st

S

28.30.23.70

Nové poľnohospodárske a lesnícke traktory, kolesové,
s výkonom motora > 90 kW [s výnimkou traktorov ovládaných
zo zeme (malotraktorov)]

8701 90 39

p/st

S

S2

SK
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Popis

Nové traktory s výnimkou poľnohospodárskych/lesníckych
traktorov, kolesových, traktorov ovládaných zo zeme – cest
ných traktorov pre návesy, pásových traktorov – traktorov
používaných na koľajnicový podklad

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

8701 90 90

p/st

S

8432 10 00

p/st

S

Colný sadzobník pre rok 2010

CPA 28.30.31: Pluhy
28.30.31.40

Pluhy

CPA 28.30.32: Brány, rozrývače (skarifikátory), kultivátory, prútové brány a plečky
28.30.32.10

Rozrývače a kultivátory

8432 29 10

p/st

S

28.30.32.20

Tanierové brány

8432 21 00

p/st

S

28.30.32.30

Brány (s výnimkou tanierových brán)

8432 29 30

p/st

S

28.30.32.50

Pôdne frézy (rotovátory)

8432 29 50

p/st

S

28.30.32.70

Plečky a podmietačky

8432 29 90

p/st

S

CPA 28.30.33: Stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie
28.30.33.33

Presne nastaviteľné sejacie stroje s centrálnym pohonom na
poľnohospodárske alebo záhradnícke použitie

8432 30 11

p/st

S

28.30.33.35

Sejacie stroje na poľnohospodárske alebo záhradnícke použitie
(s výnimkou presne nastaviteľných sejacích strojov s centrálnym
pohonom)

8432 30 19

p/st

S

28.30.33.50

Stroje na sadenie a stroje na sadenie sadeníc

8432 30 90

p/st

S

CPA 28.30.34: Rozmetávače hnoja a priemyselných hnojív
28.30.34.30

Rozstrekovač (rozmetávač) minerálnych alebo chemických
hnojív na prípravu pôdy

8432 40 10

p/st

S

28.30.34.50

Rozhadzovače maštaľného hnoja a rozstrkovače hnojív
(s výnimkou tých, ktoré sú na minerálne alebo chemické
hnojivá)

8432 40 90

p/st

S

8432 80 00

p/st @

S

CPA 28.30.39: Ostatné stroje na obrábanie pôdy
28.30.39.00

Poľnohospodárske …, lesnícke stroje, prístroje a náradie, i. n.,
valce na úpravu trávnikov alebo športových ihrísk

CPA 28.30.40: Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch
28.30.40.10

Elektrické kosačky na trávniky, parky, golfové ihriská alebo
športové ihriská

8433 [11 10 + 19 10]

p/st

S

28.30.40.30

Kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športových plôch,
bez motora, so sekacím zariadením otáčajúcim sa
v horizontálnej polohe

8433 [11 (51 + 59 + 90)]

p/st

S

28.30.40.50

Motorové kosačky na úpravu trávnikov, parkov alebo športo
vých plôch, bez motora, so sekacím zariadením otáčajúcim sa
vo vertikálnej polohe alebo so žacími lištami

8433 [19 (51 + 59 + 70)]

p/st

S

28.30.40.70

Nemotorové kosačky, na trávniky, parky, golfové ihriská alebo
športové ihriská (napr. kosačky s tlakovým valcom)
(s výnimkou tých, ktoré sú s rotačným rezacím zariadením
v horizontálnej rovine)

8433 19 90

p/st

S

p/st

S

CPA 28.30.51: Žacie stroje (vrátane žacích líšt na pripevnenie na traktory) i. n.
28.30.51.30

Motorové kosačky (s výnimkou tých, ktoré sú na trávniky,
parky, golfové ihriská alebo športové ihriská)

8433 20 10

Poznámky

5.10.2010
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28.30.51.50

Kosačky, vrátane žacích líšt, konštruované na ťahanie alebo
vozenie traktorom

8433 20 50

p/st

S

28.30.51.70

Kosačky (s výnimkou tých, ktoré sú s motorom, na trávniky,
parky, golfové ihriská alebo športové ihriská, konštruovaných
na ťahanie alebo vozenie traktorom)

8433 20 90

p/st

S

8433 30 00

p/st

S

8433 40 00

p/st

S

Poznámky

CPA 28.30.52: Stroje a prístroje na spracovanie sena
28.30.52.00

Stroje a zariadenia na spracovanie sena a zelených krmovín

CPA 28.30.53: Zariadenia na lisovanie zelených krmovín alebo slamy vrátane zberacích lisov
28.30.53.40

Baliace (paketovacie) lisy na slamu a seno, vrátane zberacích
lisov

CPA 28.30.54: Stroje na zber koreňov alebo hľúz
28.30.54.20

Vyorávače zemiakov a zemiakové kombajny

8433 53 10

p/st

S

28.30.54.50

Stroje na orezávanie cukrovej repy a kombajny na zber
cukrovej repy

8433 53 30

p/st

S

28.30.54.80

Stroje na zber koreňov alebo hľúz (s výnimkou vyorávačov
zemiakov a zemiakových kombajnov, stroje na orezávanie
cukrovej repy a kombajny na zber cukrovej repy)

8433 53 90

p/st

S

CPA 28.30.59: Stroje a prístroje na zberové práce a stroje a prístroje na mlátenie i. n.
28.30.59.15

Kombajny na zber a vymlátenie

8433 51 00

p/st

S

28.30.59.30

Poľnohospodárske mláťacie stroje (s výnimkou kombajnov na
zber a vymlátenie)

8433 52 00

p/st

S

28.30.59.45

Kombajny na zber krmovín (s výnimkou tých, ktoré majú
vlastný pohon)

8433 59 19

p/st

S

28.30.59.60

Kombajny na zber krmovín, s vlastným pohonom

8433 59 11

p/st

S

28.30.59.70

Zberné stroje (s výnimkou kombajnov na zber a vymlátenie,
strojov na zber koreňov alebo hľúz, kombajnov na zber
krmovín)

8433 59 85

p/st

S

CPA 28.30.60: Stroje a prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo
záhradníctvo
28.30.60.10

Poľnohospodárske alebo záhradnícke zavlažovacie zariadenia

8424 81 10

p/st @

S

28.30.60.30

Prenosné mechanické zariadenia s alebo bez motora, na rozpra
šovanie, rozptyľovanie alebo striekanie kvapalín alebo práškov
v poľnohospodárstve alebo záhradníctve (s výnimkou zavlažo
vacích zariadení)

8424 81 30

p/st

S

28.30.60.50

Rozstrekovače a rozprašovače umiestnené na poľnohospodár
skych traktoroch alebo ťahané (s výnimkou zavlažovacích zaria
dení)

8424 81 91

p/st

S

28.30.60.90

Ostatné zariadenia, poľnohospodárske alebo záhradnícke

8424 81 99

p/st

S

p/st

S

CPA 28.30.70: Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo
28.30.70.40

Samonakladacie prívesy alebo prívesy vyžadujúce obsluhu na
poľnohospodárske účely

8716 20 00

CPA 28.30.81: Stroje na čistenie, triedenie alebo klasifikovanie vajec, ovocia alebo ostatných poľnohospodárskych produktov okrem
semien, zŕn alebo suchých strukovín
28.30.81.00

Stroje na čistenie a triedenie vajec, ovocia alebo ostatných
poľnohospodárskych produktov

8433 60 00

p/st @

S

L 262/216

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

5.10.2010

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

8434 10 00

p/st @

S

8436 10 00

p/st @

S

8436 21 00

p/st @

S

8436 29 00

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.30.82: Stroje na dojenie
28.30.82.00

Stroje na dojenie

CPA 28.30.83: Stroje a prístroje na prípravu krmív
28.30.83.00

Stroje na prípravu živočíšnych krmív

CPA 28.30.84: Umelé liahne a umelé kvočky
28.30.84.00

Umelé liahne a umelé kvočky

CPA 28.30.85: Stroje a prístroje pre hydinárstvo
28.30.85.00

Hydinové udržiavacie (ochranné) stroje (s výnimkou umelých
liahní a umelých kvočiek)

CPA 28.30.86: Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, i. n.
28.30.86.30

Stroje a prístroje pre lesníctvo

8436 80 10

p/st

S

28.30.86.60

Ostatné stroje, prístroje a zariadenia z HS 84.36

8436 80 90

p/st @

S

8433 90 00

—

S

S2

8432 90 00

—

S

S2

CPA 28.30.91: Časti a súčasti strojov a prístrojov na zberové práce a strojov a prístrojov na mlátenie, i. n.
28.30.91.00

Časti a súčasti strojov, prístrojov a zariadení z HS 84.33

CPA 28.30.92: Časti a súčasti strojov na obrábanie pôdy
28.30.92.00

Časti a súčasti poľnohospodárskych, záhradníckych a lesníckych
strojov na prípravu a úpravu pôdy

CPA 28.30.93: Časti ostatných poľnohospodárskych strojov a prístrojov
28.30.93.30

Časti a súčasti strojov a zariadení pre hydinárstvo, alebo umelé
liahne a umelé kvočky

8436 91 00

—

S

S2

28.30.93.80

Časti a súčasti strojov, prístrojov a zariadení z HS 84.36, i. n.

8436 99 00

—

S

S2

8434 90 00

—

S

S2

CPA 28.30.94: Časti dojacích a mliekarenských strojov a zariadení i. n.
28.30.94.00

Časti a súčasti dojacich a mliekárenských strojov a prístrojov

NACE 28.41: Výroba strojov na obrábanie kovov
CPA 28.41.11: Obrábacie stroje na opracovanie kovov pomocou úberu materiálu s použitím laseru, ultrazvuku a podobne
28.41.11.10

Obrábacie stroje na opracovanie rôzneho materiálu odstraňo
vaním materiálu, pracujúce pomocou laserov alebo iných svetel
ných alebo fotónových lúčov

8456 10 00

p/st

S

28.41.11.30

Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich
úberom, pracujúce pomocou ultrazvuku (s výnimkou strojov
a prístrojov na zhotovovanie polovodičových prvkov alebo
elektronických integrovaných obvodov)

8456 20 00

p/st

S

28.41.11.50

Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich
úberom pomocou elektoerózie

8456 [30 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

28.41.11.70

Obrábacie stroje na opracovanie rôzneho materiálu odstraňo
vaním materiálu, pracujúce elektrochemicky, elektrónovými
lúčmi, iónickými lúčmi alebo plazmovým oblúkom

8456 90 00

p/st

S

5.10.2010
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Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich
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8486 20 10

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.41.12: Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje a viacpolohové stroje na obrábanie kovov
28.41.12.20

Obrábacie centrá, na horizontálne obrábanie

8457 10 10

p/st

S

28.41.12.40

Obrábacie centrá, na vertikálne obrábanie

8457 10 90

p/st

S

28.41.12.50

Stavebnicové stroje (jednopolohové) na obrábanie kovov

8457 20 00

p/st

S

28.41.12.70

Viacpolohové postupové obrábacie stroje, na obrábanie kovov

8457 [30 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.41.21: Sústruhy na obrábanie kovov
28.41.21.23

Číslicovo riadené horizontálne sústruhy, sústružnícke centrá

8458 11 20

p/st

S

28.41.21.27

Automatické sústruhy, horizontálne,
(s výnimkou sústružníckych centier)

8458 [11 (41 + 49)]

p/st

S

28.41.21.29

Číslicovo riadené horizontálne sústruhy (s výnimkou sústruž
níckych centier, automatických sústruhov)

8458 11 80

p/st

S

28.41.21.40

Nie číslicovo riadené horizontálne sústruhy na obrábanie kovov

8458 19 00

p/st

S

28.41.21.60

Sústruhy vrátane sústružníckych obrábacích centier, na obrá
banie kovov (iné ako horizontálne sústruhy)

8458 [91 (20 + 80) + 00)]

p/st

S

číslicovo

riadené

CPA 28.41.22: Obrábacie stroje na vŕtanie, vyvrtávanie alebo frézovanie kovov; obrábacie stroje na rezanie vonkajších alebo vnútorných
závitov do kovu, i. n.
28.41.22.13

Číslicovo riadené vŕtačky na uberanie kovov (s výnimkou
strojov s jednotkami s pohyblivou hlavou)

8459 21 00

p/st

S

28.41.22.17

Číslicovo riadené frézy konzolového typu na obrábanie kovov
(s výnimkou vodorovných vyvrtávačiek)

8459 51 00

p/st

S

28.41.22.23

Číslicovo riadené nástrojové frézy na obrábanie kovov
(s výnimkou vodorovných vyvrtávačiek, strojov konzolového
typu)

8459 61 10

p/st

S

28.41.22.25

Číslicovo riadené frézy na obrábanie kovov (vrátane portálovej
frézovačky) (s výnimkou vodorovných vyvrtávačiek, konzolo
vého typu, nástrojových fréz)

8459 61 90

p/st

S

28.41.22.33

Stroje na odstraňovanie kovu s pohyblivou hlavou na vŕtanie,
vyvrtávanie, frézovanie, rezanie vonkajších alebo vnútorných
závitov odstraňovaním kovu

8459 10 00

p/st

S

28.41.22.35

Nie číslicovo riadené vŕtačky na obrábanie kovov(s výnimkou
strojov s pohyblivou hlavou)

8459 29 00

p/st

S

28.41.22.40

Číslicovo riadené vyvŕtavacie a vodorovné vyvrtávačky na obrá
banie kovov (s výnimkou vŕtačiek)

8459 [31 00 + 40 10]

p/st

S

28.41.22.60

Nie číslicovo riadené vyvŕtavacie a vodorovné vyvrtávačky na
obrábanie kovov (s výnimkou vŕtačiek)

8459 [39 00 + 40 90]

p/st

S

28.41.22.70

Číslicovo neriadené konzolové frézky na tvárnenie kovov (iné
ako vyvŕtavaco–frézovacie stroje)

8459 [59 00 + 69 (10 +
90)]

p/st

S

28.41.22.80

Stroje na rezanie vnútorných alebo vonkajších závitov do
kovov (s výnimkou vŕtačiek)

8459 70 00

p/st

S
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CPA 28.41.23: Obrábacie stroje na odstraňovanie ostrín, ostrenie, brúsenie alebo na inú konečnú úpravu kovov
28.41.23.05

Číslicovo riadené brúsky na plocho na obrábanie kovov,
s polohovaním v rôznych osiach s možnosťou pracovať
s minimálnou presnosťou 0,01 mm,

8460 11 00

p/st

S

28.41.23.15

Číslicovo riadené brúsky na valcové povrchy na obrábanie
kovov, s polohovaním v rôznych osiach s možnosťou pracovať
s minimálnou presnosťou 0,01 mm,

8460 [21 (11 + 15 + 19)]

p/st

S

28.41.23.25

Ostatné brúsky, nastaviteľné v ľubovoľnej osi, s presnosťou
> 0,01 mm

8460 21 90

p/st

S

28.41.23.35

Nie číslicovo riadené brúsky na plocho na obrábanie kovov,
s polohovaním v rôznych osiach s možnosťou pracovať
s minimálnou presnosťou 0,01 mm

8460 19 00

p/st

S

28.41.23.45

Nie číslicovo riadené brúsky na valcové povrchy na obrábanie
kovov, s polohovaním v rôznych osiach s možnosťou pracovať
s minimálnou presnosťou 0,01 mm

8460 29 10

p/st

S

28.41.23.55

Brúsky na obrábanie kovov, s polohovaním v rôznych osiach
s možnosťou pracovať s minimálnou presnosťou 0,01 mm
s výnimkou plochých brúsok, brúsok na valcové povrchy

8460 29 90

p/st

S

28.41.23.65

Stroje používané na ostrenie (brúsky nástrojov alebo ostrenie
fréz), číslicovo riadené

8460 31 00

p/st

S

28.41.23.75

Stroje používané na ostrenie (brúsky nástrojov alebo ostrenie
fréz), i. n.

8460 39 00

p/st

S

28.41.23.85

Stroje na honovanie alebo lapovanie (dohladzovanie), na obrá
banie kovov

8460 [40 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.23.95

Stroje na odstraňovanie ostrín (ostrapkov), brúsenie, leštenie
kovu (s výnimkou strojov na opracovanie ozubení)

8460 [90 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.41.24: Obrábacie stroje na hobľovanie, pílenie, odrezávanie alebo stroje na iné odrezávanie kovov
28.41.24.10

Pretláčacie stroje na obrábanie kovu

8461 [30 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.24.30

Stroje na obrábanie ozubení, brúsenie ozubení alebo ich dokon
čovacie operácie, na tvárnenie kovov (iné ako hobľovanie, obrá
žanie, preťahovanie)

8461 [40 (11 + 19 + 31 +
39 + 71 + 79 + 90)]

p/st

S

28.41.24.70

Strojné píly alebo odrezávacie stroje, kovoobrábacie, atď.

8461 [50 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

28.41.24.90

Hobľovacie, tvárniace alebo obrážacie stroje a ostatné obrábacie
stroje na odoberanie kovu alebo cementov, i. n.

8461 [20 00 + 90 00]

p/st

S

CPA 28.41.31: Stroje na ohýbanie, drážkovanie a prekladanie a vyrovnávanie kovov
28.41.31.20

Číslicovo riadené stroje na tvárnenie kovu ohýbaním, skla
daním, vyrovnávaním alebo splošťovaním na opracovanie
plochých výrobkov (vrátane lisov)

8462 21 10

p/st

S

28.41.31.40

Číslicovo riadené stroje na tvárnenie kovu ohýbaním, skla
daním, vyrovnávaním alebo splošťovaním na opracovanie
kovov (vrátane lisov) (s výnimkou na opracovanie plochých
výrobkov)

8462 21 80

p/st

S

28.41.31.60

Nie číslicovo riadené stroje na tvárnenie kovu ohýbaním, skla
daním, vyrovnávaním alebo splošťovaním na opracovanie
plochých kovových výrobkov (vrátane lisov)

8462 29 10

p/st

S

Poznámky

5.10.2010
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Nie číslicovo riadené stroje na tvárnenie kovu ohýbaním, skla
daním, vyrovnávaním alebo splošťovaním na opracovanie
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výrobkov)
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p/st

S

Poznámky

CPA 28.41.32: Stroje na strihanie, dierovanie a prebíjanie alebo narezávanie, nastrihovanie alebo vrúbkovanie kovov
28.41.32.20

Číslicovo riadené strihacie stroje na obrábanie kovov (vrátane
lisov) (s výnimkou kombinovaných dierovacích a strihacích
strojov)

8462 31 00

p/st

S

28.41.32.40

Číslicovo riadené dierovacie alebo narezávacie stroje na obrá
banie kovov (vrátane lisov, kombinovaných dierovacích
a strihacích strojov)

8462 [41 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.32.60

Nie číslicovo riadené strihacie stroje na obrábanie kovov
(vrátane lisov) (s výnimkou kombinovaných dierovacích
a strihacích strojov)

8462 [39 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

28.41.32.80

Nie číslicovo riadené dierovacie alebo narezávacie stroje na
obrábanie kovov (vrátane lisov, kombinovaných dierovacích
a strihacích strojov)

8462 [49 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.41.33: Stroje na kovanie alebo raziace stroje a buchary; hydraulické lisy a lisy na opracovanie kovov, i. n.
28.41.33.10

Číslicovo riadené stroje na kovanie alebo lisovanie v zápustke
a buchary na obrábanie kovov (vrátane lisov)

8462 10 10

p/st

S

28.41.33.20

Nie číslicovo riadené stroje na kovanie alebo lisovanie
v zápustke a buchary na obrábanie kovov (vrátane lisov)

8462 10 90

p/st

S

28.41.33.50

Hydraulické lisy na opracovanie kovov

8462 [91 (20 + 80)]

p/st

S

28.41.33.60

Iné ako hydraulické lisy na opracovanie kovov

8462 [99 (20 + 80)]

p/st

S

CPA 28.41.34: Obrábacie stroje i. n. na opracovanie kovov, kovových karbidov alebo cermetov, pracujúce inak ako úberom materiálu
28.41.34.10

Ťažné stolice na tyče, rúrky, profily, drôty alebo podobné
kovové výrobky, spečených karbidov kovov alebo cermetov

8463 [10 (10 + 90)]

p/st

S

28.41.34.30

Valcovacie stroje so závitmi, na opracovanie kovu, spečených
karbidov kovov alebo cermetov

8463 20 00

p/st

S

28.41.34.50

Stroje na opracovanie drôtu (s výnimkou ťažných stolíc, valco
vých strojov so závitmi)

8463 30 00

p/st

S

28.41.34.70

Nitovacie stroje, zápustkové kovacie stroje a kovotlačiteľské
sústruhy na opracovanie kovu, stroje na výrobu pružných rúr
zo skrutkového (špirálového) kovového pásu a strojov elektro
magneticky pulzne tvárniacich kov

8463 90 00

p/st

S

CPA 28.41.40: Časti a súčasti kovoobrábacích strojov
28.41.40.30

Časti a príslušenstvo pre kovoobrábacie stroje (s výnimkou
nástrojových držiakov a automatických závitových hláv,
držiakov, deliacich hláv a iných špeciálnych príslušenstiev pre
obrábacie stroje)

8466 93 00

—

S

S2

28.41.40.50

Časti a príslušenstvo pre kovotvarovacie stroje (s výnimkou
nástrojových držiakov a automatických závitových hláv,
držiakov, deliacich hláv a iných špeciálnych príslušenstiev pre
obrábacie stroje)

8466 94 00

—

S

S2

28.41.40.70

Časti, súčasti a príslušenstvo obrábacích strojov na spracovanie
pomocou ultrazvuku

8486 90 70

—

S
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NACE 28.49: Výroba ostatných strojov na obrábanie
CPA 28.49.11: Obrábacie stroje na opracovanie kameňa, keramickej hmoty, betónu alebo podobných nerastných materiálov, stroje na
obrábanie skla za studena
28.49.11.30

Strojné píly, na opracovanie kameňa, keramických hmôt,
betónu, azbesto-cementu alebo podobných minerálnych mate
riálov alebo na studené opracovanie skla

8464 10 00

28.49.11.50

Brúsne alebo leštiace stroje, na opracovanie kameňa, keramic
kých hmôt, betónu, azbesto-cementu alebo podobných mine
rálnych materiálov alebo na studené opracovanie skla

28.49.11.70

Obrábacie stroje, na opracovanie kameňa, keramických hmôt,
betónu, azbesto-cementu alebo podobných minerálnych mate
riálov alebo na studené opracovanie skla (s výnimkou strojných
píl, brúsnych alebo leštiacich strojov)

p/st

S

8464 [20 (11 + 19 + 80)]

p/st @

S

8464 90 00

p/st @

S

CPA 28.49.12: Obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, kostí, ebonitu, tuhých plastov alebo podobných tvrdých materiálov; stroje na
elektrolytické pokovovanie
28.49.12.10

Viacúčelové stroje s manuálnou manipuláciou obrobku medzi
jednotlivými operáciami, na opracovanie dreva, korku, kostí,
tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých mate
riálov

8465 10 10

p/st

S

28.49.12.20

Viacúčelové stroje s automatickou manipuláciou obrobku medzi
jednotlivými operáciami, na opracovanie dreva, korku, kostí,
tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých mate
riálov

8465 10 90

p/st

S

28.49.12.33

Strojné pásové píly, na rezanie dreva, korku, kostí a tvrdej
gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov

8465 91 10

p/st

S

28.49.12.35

Strojné kotúčové píly, na rezanie dreva, korku, kostí a tvrdej
gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov

8465 91 20

p/st

S

28.49.12.37

Strojné píly, na rezanie dreva, korku, kostí a tvrdej gumy,
tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov
(s výnimkou pásových píl, kotúčových píl)

8465 91 90

p/st

S

28.49.12.50

Stroje na hobľovanie, frézovanie alebo tvarovanie dreva, korku,
kostí a tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých
materiálov

8465 92 00

p/st

S

28.49.12.63

Stroje na brúsenie, leštenie alebo hladenie na opracovanie dreva,
korku, kostí, tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo podobných
tvrdých materiálov

8465 93 00

p/st

S

28.49.12.65

Ohýbacie alebo spojovacie stroje na opracovanie dreva, korku,
kostí, tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých
materiálov

8465 94 00

p/st

S

28.49.12.67

Stroje na vŕtanie alebo dlabanie na opracovanie dreva, korku,
kostí, tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých
materiálov

8465 95 00

p/st

S

28.49.12.75

Stroje na štiepanie, krájanie, rezanie alebo lúpanie na opraco
vanie dreva, korku, kostí, tvrdej gumy, tvrdých plastov alebo
podobných tvrdých materiálov

8465 96 00

p/st

S

28.49.12.79

Obrábacie stroje na opracovávanie dreva, korku, kostí, ebonitu,
tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov, inde
neuvedené

8465 99 00

p/st

S

28.49.12.83

Stroje/prístroje na galvanické pokovovanie, elektrolýzu alebo
elektroforézu

8543 30 00

kg

S

28.49.12.87

Lisy na výrobu trieskových dosák alebo vláknových dosák
z dreva, alebo iných drevnatých materiálov a iné stroje
s individuálnymi funkciami na úpravu dreva alebo korku

8479 [30 (10 + 90)]

p/st @

S
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CPA 28.49.21: Držiaky náradia a samočinné závitorezné hlavy pre obrábacie stroje
28.49.21.10

Upínacie tŕne, puzdrá a objímky na obrábacie stroje a ručné
nástroje

8466 10 20

kg

S

28.49.21.30

Držiaky náradia pre sústruhy (s výnimkou upínacích tŕňov,
puzdier a objímok)

8466 10 31

kg

S

28.49.21.40

Držiaky náradia, samočinné závitorezné hlavy a upínacie zaria
denia druhu používaného výhradne a hlavne na výrobu polo
vodičových kryštálov alebo doštičiek, polovodičových prvkov,
elektronických integrovaných obvodov alebo

8486 90 10

—

S

28.49.21.50

Držiaky náradia, inde neuvedené

8466 10 38

kg

S

28.49.21.70

Automatické závitové hlavy na obrábacie stroje a ručné nástroje

8466 10 80

kg

S

CPA 28.49.22: Upínacie zariadenia pre obrábacie stroje
28.49.22.30

Upínacie prvky na špecifické použitie, súpravy štandardných
upínacích prvkov na obrábacie stroje a ručné náradie

8466 20 20

kg

S

28.49.22.50

Držiaky na sústruhy (s výnimkou upínacích prvkov na špeci
fické použitie, súprav štandardných upínacích prvkov)

8466 20 91

kg

S

28.49.22.70

Držiaky na obrábacie stroje a ručné nástroje (s výnimkou
upínacích prvkov na špecifické použitie, súprav štandardných
upínacích prvkov, na sústruhy)

8466 20 98

kg

S

kg

S

CPA 28.49.23: Deliace hlavy alebo iné špeciálne prídavné zariadenia k obrábacím strojom
28.49.23.50

Deliace hlavy a iné špeciálne prípravné zariadenia na obrábacie
stroje a ručné nástroje

8466 30 00

CPA 28.49.24: Časti, súčasti a príslušenstvo pre obrábacie stroje na opracovanie dreva, korku, kameňa, ebonitu a podobných tvrdých
materiálov
28.49.24.30

Časti, súčasti a príslušenstvo strojov z HS 84.64

8466 [91 (20 + 95)]

—

S

S2

28.49.24.50

Časti, súčasti a príslušenstvo strojov z HS 84.65

8466 [92 (20 + 80)]

—

S

S2

NACE 28.91: Výroba strojov pre metalurgiu
CPA 28.91.11: Konvertory, odlievacie panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje; valcovacie stolice
28.91.11.30

Konvertory, lejacie panvy, ingotové kokily a odlievacie stroje
pre metalurgiu alebo zlievárne kovov

8454 [10 00 + 20 00 + 30
(10 + 90)]

p/st @

S

28.91.11.53

Valcovacie stolice; pracujúce za tepla alebo kombinovane za
tepla a za studena

8455 [10 00 + 21 00]

p/st @

S

28.91.11.57

Valcovacie trate pracujúce za studena

8455 22 00

p/st @

S

—

S

p/st @

S

—

S

CPA 28.91.12: Časti a súčasti strojov pre metalurgiu; časti a súčasti valcovacích stolíc
28.91.12.30

Časti konventorov, lejacích panví, ingotových kokíl
a odlievacích strojov používané v metalurgii alebo zlievárňach
kovov

8454 90 00

28.91.12.50

Valce na valcovacie stolice

8455 [30 (10 + 31 + 39 +
90)]

28.91.12.70

Časti a súčasti valcovacích stolíc (s výnimkou valcov)

8455 90 00

S2

S2
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NACE 28.92: Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
CPA 28.92.11: Elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie materiálov pre použitie pod zemou
28.92.11.00

Nepretržite (kontinuálne) pracujúce elevátory a dopravníky,
používané v podzemí

8428 31 00

CPA 28.92.12: Stroje na ťažbu uhlia alebo hornín a stroje na razenie tunelov; ostatné hĺbiace a vŕtacie stroje
28.92.12.33

Uhoľné alebo horninové rubače a tunelovacie stroje s vlastným
pohonom

8430 31 00

p/st @

S

28.92.12.35

Uhoľné alebo horninové rubače a tunelovacie stroje s výnimkou
tých s vlastným pohonom

8430 39 00

p/st @

S

28.92.12.53

Vrtné alebo hĺbiace stroje a zariadenia s vlastným pohonom

8430 41 00

p/st @

S

28.92.12.55

Vrtné alebo hĺbiace stroje a zariadenia (vrátane pevných plošín
používaných na prieskum ropy alebo zemného plynu)
(s výnimkou s vlastným pohonom)

8430 49 00

p/st @

S

CPA 28.92.21: Buldozéry a angledozéry s vlastným pohonom
28.92.21.30

Pásové dozéry (s výnimkou kolesových)

8429 11 00

p/st

S

28.92.21.50

Kolesové dozéry (s výnimkou pásových)

8429 19 00

p/st

S

8429 20 00

p/st

S

8429 30 00

p/st

S

8429 [40 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

CPA 28.92.22: Stroje na planírovanie terénu a škrabače s vlastným pohonom
28.92.22.00

Motorové zrovnávače a nivelátory

CPA 28.92.23: Škrabače s vlastným pohonom
28.92.23.00

Motorové zhrnovače

CPA 28.92.24: Ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom
28.92.24.00

Pohyblivé spevňovacie zariadenia a podobne

CPA 28.92.25: Čelné lopatové nakladače s vlastným pohonom
28.92.25.30

Nakladače určené špeciálne na prácu v podzemí

8429 51 10

p/st

S

28.92.25.50

Kolesové nakladače, pásové lopatové nakladače, čelné nakladače

8429 [51 (91 + 99)]

p/st

S

CPA 28.92.26: Mechanické lopaty, exkavátory a lopatové nakladače s vlastným pohonom, s nadstavbou otočnou o 360°, okrem čelných
lopatových nakladačov
28.92.26.00

Čelné zhrnovače (buldozéry), s vlastným pohonom …
s nadstavbou otočnou o 360°

8429 [52 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 28.92.27: Ostatné mechanické lopaty, exkavátory a lopatové nakladače s vlastným pohonom; ostatné stroje na hlbinnú ťažbu
s vlastným pohonom
28.92.27.30

Buldozéry, rýpadlá, s vlastným pohonom …, i. n.

8429 59 00

p/st

S

28.92.27.50

Zemné stroje a zariadenia s vlastným pohonom, na zemné
práce, hĺbenie …, i. n.

8430 50 00

p/st @

S

8431 42 00

kg

S

CPA 28.92.28: Radlice buldozérov a angledozérov
28.92.28.00

Radlice na všetky typy stavebných zariadení

S2
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CPA 28.92.29: Terénne vyklápacie vozy
28.92.29.00

Terénne vyklápacie vozy na práce mimo diaľnice

CPA 28.92.30: Ostatné exkavátorové stroje
28.92.30.10

Baranidlá a vyťahovače pilót

8430 10 00

p/st

S

28.92.30.30

Snehové pluhy a snehové frézy

8430 20 00

p/st

S

28.92.30.50

(Vlečné a ručné spevňovacie zariadenia) Utĺkacie a ubíjacie
stroje a zariadenia (s výnimkou s vlastným pohonom)

8430 61 00

p/st

S

28.92.30.70

Zhrnovače (skrejpre) na zemné práce, hĺbenie, ťažbu …, bez
vlastného pohonu

8430 69 00

p/st @

S

28.92.30.90

Stroje a zariadenia na verejné práce, stavebníctvo …,
s vlastnými individuálnymi funkciami

8479 10 00

p/st @

S

CPA 28.92.40: Stroje a zariadenia na triedenie, drvenie, miešanie a podobné spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok
28.92.40.30

Stroje a zariadenia na triedenie, presievanie, oddeľovanie,
miesenie, drvenie, mletie, miešanie s výnimkou na betón/mieša
čiek na maltu, strojov na miešanie minerálnych substancií
s bitúmenom

8474 [10 00 + 20 00 +
39 00]

p/st @

S

28.92.40.50

Miešačky malty alebo betónu

8474 31 00

p/st @

S

28.92.40.70

Miešačky minerálnych hmôt s bitúmenom

8474 32 00

p/st @

S

8701 30 00

p/st

S

CPA 28.92.50: Pásové traktory
28.92.50.00

Pásové traktory

CPA 28.92.61: Časti a súčasti strojov na vŕtanie a hĺbenie; časti žeriavov
28.92.61.30

Časti a súčasti pre vrtné alebo hĺbiace zariadenia

8431 43 00

—

S

S2

28.92.61.50

Časti zemných strojov a zariadení, lodných nakladacích výlož
níkov, žeriavov, pohyblivých zdvíhacích konštrukcií s výnimkou
lopát, drapákov, zverákov, radlíc (všetkých typov stavebných
zariadení), na vrtné/hĺbiace zariadenia

8431 [49 (20 + 80)]

—

S

S2

—

S

S2

8421 11 00

p/st @

S

8434 20 00

p/st @

S

CPA 28.92.62: Časti strojov a zariadení na triedenie, drvenie a podobné spracovanie zeminy, kameňa a podobne
28.92.62.00

Časti a súčasti strojov a zariadení z HS 84.74

8474 [90 (10 + 90)]

NACE 28.93: Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
CPA 28.93.11: Odstredivkové separátory smotany
28.93.11.00

Odstredivky mlieka

CPA 28.93.12: Mliekarenské stroje a prístroje
28.93.12.00

Mliekárenské stroje (vrátane homogenizérov, žiaričov, maslova
cích strojov, syrových strojov)

CPA 28.93.13: Stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo suchých strukovín, i. n.
28.93.13.00

Stroje a strojné zariadenia na mletie alebo spracovanie obilnín
alebo sušených zeleninových semien (s výnimkou hospodár
skych strojov)

8437 80 00

p/st @

S
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CPA 28.93.14: Stroje a prístroje na výrobu vína, jablčných muštov, ovocných džúsov a podobných nápojov
28.93.14.00

Lisy a podobné zariadenia na výrobu vínneho, jablčného muštu,
ovocných štiav a nápojov

8435 10 00

p/st @

S

CPA 28.93.15: Neelektrické pekárenské pece; stroje a prístroje na varenie alebo ohrievanie jedál okrem prístrojov pre domácnosť
28.93.15.30

Pece na pekárske výrobky vrátane pecí na výrobu sušienok

8417 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

28.93.15.60

Priemyselné kávovary a iné zariadenia na výrobu kávy a iných
teplých nápojov

8419 81 20

p/st @

S

28.93.15.80

Priemyselné zariadenia na varenie a ohrev jedla (s výnimkou
neelektrických tunelových pecí, neelektrických pekárenských
pecí, neelektrických kávovarov)

8419 81 80

p/st @

S

8419 31 00

p/st @

S

CPA 28.93.16: Sušiace stroje na sušenie poľnohospodárskych produktov
28.93.16.00

Sušičky na spracovanie poľnohospodárskych
procesom obsahujúcim zmenu teploty

produktov

CPA 28.93.17: Stroje a prístroje i. n. na priemyselnú výrobu alebo úpravu jedál alebo nápojov vrátane tukov alebo olejov
28.93.17.13

Priemyselné pekárenské stroje (s výnimkou neelektrických pecí)

8438 10 10

p/st @

S

28.93.17.15

Priemyselné stroje na výrobu alebo prípravu makarónov, špagiet
alebo podobných výrobkov

8438 10 90

p/st @

S

28.93.17.20

Priemyselné stroje na výrobu alebo prípravu cukroviniek, kakaa
alebo čokolády

8438 20 00

p/st @

S

28.93.17.30

Priemyselné stroje na výrobu alebo prípravu cukru

8438 30 00

p/st @

S

28.93.17.40

Priemyselné stroje pre pivovary

8438 40 00

p/st @

S

28.93.17.50

Priemyselné stroje na prípravu mäsa alebo hydiny

8438 50 00

p/st @

S

28.93.17.60

Priemyselné stroje na prípravu ovocia, orechov alebo zeleniny
(s výnimkou na použitie na mletie alebo na sušenie strukovej
zeleniny)

8438 60 00

p/st @

S

28.93.17.70

Stroje na výrobu alebo prípravu jedál alebo nápojov, i. n.

8438 [80 (10 + 91 + 99)]

p/st @

S

28.93.17.80

Stroje a zariadenia na extrakciu/prípravu živočíšnych/rastlin
ných tukov alebo olejov

8479 20 00

p/st @

S

8478 10 00

p/st @

S

CPA 28.93.19: Stroje a prístroje na prípravu alebo spracovanie tabaku i. n.
28.93.19.00

Stroje a zariadenia na prípravu alebo spracovanie tabaku

CPA 28.93.20: Stroje a zariadenia na čistenie, triedenie alebo preosievanie semien, zŕn alebo suchých strukovín
28.93.20.00

Stroje na čistenie/triedenie podľa kvality/triedenie podľa veľkosti
semien, obilných zŕn alebo suchých zeleninových semien

8437 10 00

p/st

S

8435 90 00

—

S

CPA 28.93.31: Časti a súčasti strojov na výrobu nápojov
28.93.31.00

Časti lisov, drvičov a podobných strojov používaných pri
výrobe vína, jablkového muštu, ovocných džúsov alebo podob
ných nápojov

S2

5.10.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

Popis

L 262/225

Merná
Jednotka

P

8438 90 00

—

S

S2

8478 90 00

—

S

S2

S

S2

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 28.93.32: Časti a súčasti strojov na výrobu potravín
28.93.32.00

Časti a súčasti strojov a prístrojov z HS 84.38

CPA 28.93.33: Časti a súčasti strojov na spracovanie tabaku
28.93.33.00

Časti strojov na prípravu alebo výrobu tabaku

CPA 28.93.34: Časti a súčasti strojov na čistenie, triedenie a preosievanie semien, zŕn alebo suchých strukovín
28.93.34.00

Časti a súčasti strojov a prístrojov z HS 84.37

8437 90 00

—

NACE 28.94: Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
CPA 28.94.11: Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov; stroje na prípravu textil
ných vláken
28.94.11.00

Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie
chemických textilných materiálov; stroje na prípravu textilných
vlákien

8444 [00 (10 + 90)] + 8445
[11 00 + 12 00 + 13 00 +
19 00]

p/st

S

CPA 28.94.12: Textilné spriadacie a dopriadacie stroje; stroje na zdvojovanie, splietanie vláken, stroje na súkanie alebo navíjanie
28.94.12.00

Textilné spriadacie a dopriadacie stroje; stroje na zdvojovanie,
splietanie vlákien, súkacie alebo navíjacie stroje

8445 [20 00 + 30 (10 + 90)
+ 40 00 + 90 00]

p/st

S

8446 [10 00 + 21 00 +
29 00 + 30 00]

p/st

S

CPA 28.94.13: Tkáčske stavy
28.94.13.00

Tkáčske krosná

CPA 28.94.14: Pletacie stroje a krosná; stroje na spevnenie prešitím a podobné stroje; stroje na výrobu strapcov
28.94.14.30

Kruhové pletacie stroje

8447 [11 00 + 12 00]

p/st

S

28.94.14.50

Ploché pletacie stroje, stroje na spevnenie prešitím a osnovné
pletenie

8447 [20 (20 + 80)]

p/st

S

28.94.14.70

Stroje na výrobu opradených nití, tylu, lemoviek, výšiviek,
výzdob, pleteniny alebo sieťky a stroje na chumáčovanie

8447 90 00

p/st

S

CPA 28.94.15: Pomocné strojové zariadenia k zariadeniam používaných na spracovanie textílií; stroje na potlač textilu
28.94.15.10

Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek 84.44, 84.45,
84.46 alebo 84.47

8448 [11 00 + 19 00]

kg

S

28.94.15.30

Tlačiarenské stroje a zariadenia používané na potlač textilných
materiálov (iné ako ofsetové tlačiarenské stroje, stroje
a zariadenia na flexografickú tlač, tlačiarenské stroje
a typografické zariadenia a hĺbkotlačové stroje a zariadenia

8443 19 20

p/st

S

CPA 28.94.21: Stroje a prístroje na pranie, čistenie, žmýkanie, žehlenie, mangľovanie, navíjanie a podobné spracovanie textilných vláken;
stroje na konečnú úpravu plsti
28.94.21.10

Stroje a prístroje na výrobu a konečnú úpravu plsti alebo netka
ného textilu v kusoch alebo tvaroch (vrátane strojov na výrobu
plstených klobúkov, tvaroviek na výrobu klobúkov)

8449 00 00

kg

S

28.94.21.30

Žehliace stroje a lisy (vrátane nažehľovacích lisov) (s výnimkou
mangľovacích strojov)

8451 [30 (10 + 30 + 80)]

p/st

S

28.94.21.50

Stroje na pranie, bielenie alebo farbenie (vrátane žmýkačiek
a mangľov, vibračných bubnov) (s výnimkou domácich alebo
práčovňových typov pracích strojov)

8451 40 00

p/st @

S
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28.94.21.70

Stroje na navíjanie, odvíjanie, skladanie, strihanie alebo zúbko
vanie textílií

8451 50 00

p/st @

S

28.94.21.80

Stroje používané pri výrobe linolea alebo iných podlahových
krytín, na nanášanie pasty (lepidla) na základnú tkaninu alebo
iný podklad; stroje na šlichtovanie, apretovanie, žmýkanie,
sušenie, natieranie alebo impregnovanie textilných priadzí,
tkanín alebo textilné výrobky z nich

8451 [80 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.94.22: Práčky pre práčovne; stroje na chemické čistenie; sušičky s kapacitou > 10 kg
28.94.22.30

Práčky, pre domácnosť/práčovne, s kapacitou viac ako 10 kg
(vrátane strojov s kombináciou prania a sušenia)

8450 20 00

p/st

S

28.94.22.50

Stroje na chemické čistenie

8451 10 00

p/st @

S

28.94.22.70

Sušičky s kapacitou nad 10 kg suchej bielizne

8451 29 00

p/st @

S

8421 12 00

p/st

S

CPA 28.94.23: Odstredivé sušičky bielizne
28.94.23.00

Odstredivé sušičky textilu

CPA 28.94.24: Šijacie stroje okrem strojov na viazanie a zošívanie kníh a šijacích strojov pre domácnosť
28.94.24.30

Priemyselné automatické šijacie stroje (s výnimkou kníhviazač
ských strojov)

8452 21 00

p/st

S

28.94.24.50

Šijacie stroje priemyselného typu (s výnimkou kníhviazačských
strojov, automatických strojov)

8452 29 00

p/st

S

CPA 28.94.30: Stroje a prístroje na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží a usní a na zhotovovanie alebo opravu obuvi
a podobných výrobkov
28.94.30.30

Stroje a prístroje na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie
koží, kožiek alebo usní

8453 10 00

p/st @

S

28.94.30.50

Stroje a prístroje na výrobu alebo opravu obuvi vrátane zrezá
vacích alebo párovacích strojov, strojov na rezanie kože do
tvarov, dierovacích a prepichovacích strojov s výnimkou šijacích
strojov

8453 20 00

p/st @

S

28.94.30.70

Stroje a prístroje na výrobu alebo opravy výrobkov z kože,
kožiek alebo usní, i. n.

8453 80 00

p/st @

S

8452 [10 (11 + 19 + 90)]

p/st

S

CPA 28.94.40: Šijacie stroje pre domácnosť
28.94.40.00

Šijacie stroje pre domácnosť (s výnimkou nábytku, podstavcov
a krytov)

CPA 28.94.51: Časti a príslušenstvo strojov na tkanie a pradenie
28.94.51.10

Časti, súčasti a príslušenstvo strojov z HS 84.44 a 84.45, alebo
ich prídavné/pomocné zariadenia

8448 [20 00 + 31 00 +
32 00 + 39 00]

—

S

28.94.51.30

Vretená a krídla, dopriadacie prstence a bežce

8448 33 00

kg

S

28.94.51.50

Časti, súčasti a príslušenstvo tkáčskych stavov alebo ich prídav
ných a pomocných zariadení (vrátane člnkov, zvíjačiek pre
tkáčske stavy, nitelnice a nitelnicové rámy)

8448 [42 00 + 49 00]

—

S

S2

28.94.51.70

Časti, súčasti a príslušenstvo strojov z HS 84.47, alebo ich
prídavné/pomocné zariadenia

8448 [51 (10 + 90) + 00)]

—

S

S2

S2

5.10.2010

SK

PRODCOM
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/227

Merná
Jednotka

P

Poznámky

CPA 28.94.52: Časti strojov na ostatnú výrobu textilu, odevov a kožených výrobkov
28.94.52.10

Časti a súčasti pre domáce práčky alebo práčovňové stroje
(vrátane pre kombinované s páčkami a sušičkami)

8450 90 00

—

S

S2

28.94.52.20

Časti a súčasti strojov z HS 84.51

8451 90 00

—

S

S2

28.94.52.30

Ihly do šijacích strojov

8452 [30 (10 + 90)]

kg

S

28.94.52.50

Nábytok, podstavce a kryty pre šijacie stroje a ich časti a súčasti

8452 40 00

kg

S

28.94.52.70

Časti a súčasti šijacích strojov (s výnimkou ihiel, nábytku,
podstavcov a krytov a ich častí)

8452 90 00

—

S

S2

28.94.52.80

Časti strojov na prípravu, činenie alebo spracovania koží,
kožiek alebo usní, na výrobu alebo opravu obuvi alebo iných
výrobkov z koží, kožiek alebo usní (s výnimkou šijacích
strojov)

8453 90 00

—

S

S2

8439 10 00

p/st @

S

NACE 28.95: Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
CPA 28.95.11: Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky okrem ich častí
28.95.11.13

Stroje a prístroje pre výrobu
z vláknitého buničitého materiálu

buničiny

(papieroviny)

28.95.11.15

Stroje a prístroje pre výrobu papiera, kartónu, lepenky

8439 20 00

p/st @

S

28.95.11.17

Stroje a prístroje pre konečnú úpravu papiera, kartónu, lepenky

8439 30 00

p/st @

S

28.95.11.33

Kombinované navíjacie a prevíjacie rezacie stroje na papier
a lepenku (s výnimkou strojov a prístrojov na strihanie filmov)

8441 10 10

p/st @

S

28.95.11.35

Pozdĺžne a priečne rezacie stroje na papier alebo lepenku
(s výnimkou strojov a prístrojov na strihanie filmov, kombino
vaných navíjacích a prevíjacích strojov)

8441 10 20

p/st @

S

28.95.11.37

Gilotíny na papier a lepenku (s výnimkou strojov a prístrojov
na strihanie filmov, kombinovaných navíjacích a prevíjacích
strojov, pozdĺžne a priečne rezacích strojov)

8441 10 30

p/st @

S

28.95.11.40

Ostatné rezacie stroje na papier, kartón alebo lepenku

8441 10 70

p/st @

S

28.95.11.50

Stroje na výrobu vriec, vrecúšok alebo obálok z papiera,
kartónu alebo lepenky

8441 20 00

p/st @

S

28.95.11.60

Stroje na výrobu škatúľ, debien, krabíc, rúrok, bubnov, alebo
podobných nádob z papiera alebo lepenky (s výnimkou strojov
na tvarované výrobky)

8441 30 00

p/st @

S

28.95.11.70

Stroje na výrobu tvarovaných výrobkov z papieroviny, papiera,
kartónu alebo lepenky (vrátane obalov na vajcia, tácok alebo
misiek na cukrovinky alebo kemping, hračiek)

8441 40 00

p/st @

S

28.95.11.90

Stroje na spracovanie papieroviny, papiera, kartónu alebo
lepenky, i. n.

8441 80 00

p/st @

S

CPA 28.95.12: Časti a súčasti strojov na výrobu papiera a lepenky
28.95.12.30

Časti a súčasti strojov a prístrojov na výrobu buničiny
z vláknitého buničitého materiálu

8439 [91 (10 + 90)]

—

S

S2

28.95.12.50

Časti a súčasti strojov a prístrojov z HS 84.39, i. n., na výrobu
alebo konečnú úpravu papiera, kartónu alebo lepenky

8439 [99 (10 + 90)]

—

S

S2

L 262/228

SK

Úradný vestník Európskej únie

PRODCOM

28.95.12.70

Popis

Časti rezacích strojov, strojov na výrobu vriec, vreciek, obalov,
výrobu krabíc, škatúľ, rúrok, bubnov a podobných nádob na
tvarované výrobky z papiera, papieroviny, lepenky

Colný sadzobník pre rok 2010

8441 [90 (10 + 90)]

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

—

S

Poznámky

S2

NACE 28.96: Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
CPA 28.96.10: Stroje a prístroje i. n. na spracovanie plastov a gumy alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov
28.96.10.10

Vstrekovacie lisy na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na
zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov

8477 10 00

p/st @

S

28.96.10.30

Vytláčacie lisy na spracovanie kaučuku alebo plastov a na
zhotovovanie výrobkov z nich

8477 20 00

p/st @

S

28.96.10.40

Stroje na tvarovanie vyfukovaním na spracovanie kaučuku
alebo plastov alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto mate
riálov

8477 30 00

p/st @

S

28.96.10.50

Stroje na tvarovanie pod tlakom a ostatné stroje na tvarovanie
za tepla na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhoto
vovanie výrobkov z týchto materiálov

8477 40 00

p/st @

S

28.96.10.60

Stroje a prístroje na lisovanie pneumatík alebo obnovovanie
(protektorovanie) pneumatík

8477 51 00

p/st @

S

28.96.10.73

Ostatné lisy na formovanie alebo tvarovanie kaučuku alebo
plastov atď., i. n.

8477 59 10

p/st @

S

28.96.10.75

Stroje a prístroje na formovanie alebo tvarovanie kaučuku alebo
plastov, atď., i. n.

8477 59 80

p/st @

S

28.96.10.82

Stroje na výrobu reaktívnej živice

8477 80 11

p/st @

S

28.96.10.84

Stroje a prístroje na zhotovovanie penových výrobkov
(s výnimkou strojov na výrobu reaktívnej živice)

8477 80 19

p/st @

S

28.96.10.91

Zariadenie na zmenšovanie veľkosti na spracovanie kaučuku
alebo plastov

8477 80 91

p/st @

S

28.96.10.93

Zariadenia na zmiešavanie, miesenie a miešanie, na prípravu
kaučuku alebo plastov

8477 80 93

p/st @

S

28.96.10.95

Rezacie, štiepacie a lúpacie stroje na prácu s gumou alebo
plastmi alebo na výrobu výrobkov z týchto materiálov

8477 80 95

p/st @

S

28.96.10.97

Stroje na prácu s gumou alebo plášťami alebo výrobu výrobkov
z týchto materiálov, i. n.

8477 80 99

p/st @

S

CPA 28.96.20: Časti a súčasti strojov a prístrojov i. n. na spracovanie plastov a gumy alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto materiálov
28.96.20.00

Časti pre stroje na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na
výrobu kaučuku alebo plastových výrobkov (s výnimkou
formovacích nástrojov)

8477 [90 (10 + 80)]

—

S

NACE 28.99: Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
CPA 28.99.11: Stroje a prístroje na viazanie kníh vrátane strojov na zošívanie kníh
28.99.11.10

Stroje na skladanie kníh

8440 10 10

p/st @

S

28.99.11.30

Znášacie, kompletovacie knihárske stroje

8440 10 20

p/st @

S

28.99.11.50

Šijacie (zošívacie) stroje a drôtové zošívačky a stehovačky na
knihy vrátane na výrobu lepenkových škatúľ alebo podobne
s výnimkou stehovacích strojov na kancelárske použitie

8440 10 30

p/st @

S

28.99.11.70

Nešijacie viazacie stroje na knihy

8440 10 40

p/st @

S

S2

5.10.2010

PRODCOM

28.99.11.90

SK

Úradný vestník Európskej únie
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Ostatné stroje na viazanie kníh

L 262/229

Colný sadzobník pre rok 2010

Merná
Jednotka

P

8440 10 90

p/st @

S

Poznámky

CPA 28.99.12: Stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na prípravu alebo zhotovovanie štočkov, dosiek
28.99.12.00

Stroje, prístroje a zariadenia na sádzanie písma, na prípravu na
prípravu a zhotovenie štočkov, dosiek

8442 [30 (10 + 91 + 99)]

p/st @

S

CPA 28.99.13: Ofsetové tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
28.99.13.30

Ofsetové tlačiarenské stroje s navíjacím podávačom

8443 11 00

p/st

S

28.99.13.90

Ostatné ofsetové tlačiarenské stroje

8443 [13 (31 + 35 + 39 +
90)]

p/st

S

CPA 28.99.14: Ostatné tlačiarenské stroje okrem kancelárskych typov
28.99.14.10

Kníhtlačiarenské stroje s navíjacím podávačom (s výnimkou na
flexografickú tlač)

8443 14 00

p/st

S

28.99.14.30

Stroje a prístroje na flexografickú tlač

8443 16 00

p/st

S

28.99.14.50

Hĺbkotlačové stroje a prístroje

8443 17 00

p/st

S

28.99.14.90

Ostatné tlačiarenské stroje a zariadenia, okrem kancelárskeho
typu, inde neuvedené

8443 [15 00 + 19 (40 + 70)
+ 90)]

p/st

S

CPA 28.99.20: Stroje a prístroje používané výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo zariadení,
elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
28.99.20.20

Stroje a prístroje používané výlučne alebo hlavne na výrobu
polovodičových kryštálov alebo doštičiek

8486 10 00

p/st @

S

28.99.20.40

Stroje a prístroje na výrobu polovodičových prvkov alebo elek
tronických integrovaných obvodov (okrem obrábacích strojov
na obrábanie každého materiálu odstránením materiálu pracu
júce pomocou ultrazvuku)

8486 20 90

p/st @

S

28.99.20.60

Stroje a prístroje používané výlučne alebo hlavne na výrobu
plochých panelových displejov

8486 [30 (10 + 30 + 50 +
90)]

p/st @

S

CPA 28.99.31: Sušiace stroje na sušenie dreva, buničiny, papiera alebo lepenky; okrem sušičiek na použitie v domácnosti i. n.
28.99.31.30

Sušičky na drevo, buničinu, papier, kartón alebo lepenku

8419 32 00

p/st @

S

28.99.31.50

Priemyselné sušičky (s výnimkou tých na poľnohospodárske
produkty, drevo, buničinu, papier a lepenku)

8419 39 00

p/st @

S

—

S

CPA 28.99.32: Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné jarmočné atrakcie
28.99.32.00

Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie

9508 [10 00 + 90 00]

CPA 28.99.39: Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné zariadenia; vybavenie na vyvažovanie pneumatík; stroje na zvláštne účely
i. n.
28.99.39.05

Stroje na opracovanie kovov, s individuálnymi funkciami
(s výnimkou robotov)

8479 81 00

p/st @

S

28.99.39.10

Stroje, prístroje alebo zariadenia na oddeľovanie izotopov, ich
častí alebo súčastí

8401 20 00

p/st @

S

28.99.39.15

Stroje a mechanické zariadenia, s individuálnymi funkciami, na
miešanie, hnetenie, drvenie, mletie, triedenie, osievanie, homo
genizáciu, emulgáciu alebo mechanické miešanie (s výnimkou
robotov)

8479 82 00

p/st @

S
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P

28.99.39.20

Stroje na kompletizáciu elektrických alebo elektrónových žiaro
viek, trubíc, elektrónok alebo výbojok, v sklených puzdrách

8475 10 00

p/st @

S

28.99.39.25

Mobilné, hydraulicky ovládané výstuže banských chodieb

8479 89 30

p/st @

S

28.99.39.30

Stroje na výrobu alebo opracovanie skla alebo sklených
výrobkov, za tepla

8475 [21 00 + 29 00]

p/st @

S

28.99.39.35

Viacúčelové priemyselné roboty [s výnimkou robotov konštruo
vaných na vykonávanie špecifických funkcií (napr. zdvíhanie,
manipulácia, nakladanie alebo vykladanie)]

8479 50 00

p/st @

S

28.99.39.40

Centrálny mazací systém

8479 89 60

p/st @

S

28.99.39.45

Stroje a prístroje používané výlučne alebo hlavne na a) výrobu
alebo opravu masiek a ohniskových doštičiek, b) montáž polo
vodičových zariadení alebo elektronických integrovaných
obvodov, a c) dvíhanie, manipuláciu, nakladanie alebo vykla
danie doštičiek, polovodičových zariadení, elektronických inte
grovaných obvodov a plochých panelových displejov

8486 40 00

p/st @

S

28.99.39.50

Stroje na výrobu lán, povrazov alebo káblov

8479 40 00

p/st

S

28.99.39.53

Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie zeminy, kameňa, rúd
atď., i. n.

8474 [80 (10 + 90)]

p/st @

S

28.99.39.55

Ostatné stroje a mechanické zariadenia z HS 84, i. n.

8479 [60 00 + 89 97]

p/st @

S

28.99.39.65

Letecké katapulty a ich časti a súčasti, palubné lapače
a podobné prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti, na civilné
použitie

8805 [10 (10 + 90)]

kg

S

28.99.39.70

Stroje na vyvažovanie mechanických súčastí

9031 10 00

kg

S

28.99.39.75

Stoly pre herne a kasína, zariadenia pre automatické kolkárske
dráhy a potreby na lunaparkové, stolné a spoločenské hry
vrátane mechanických hier (iné ako fungujúce po vložení
mince, bankovky (papierového platidla), hracej známky alebo
podobného predmetu, biliardy, videohry na použitie
s televíznym prijímačom, hracie karty a súpravy elektrických
pretekárskych autíčok, ktoré majú povahu súťažných hier)

9504 90 90

kg

S

8440 90 00 + 8442 40 00
+ 8443 [91 (10 + 91 + 99)]

—

S

Poznámky

M

CPA 28.99.40: Časti a súčasti strojov a prístrojov na tlač a viazanie kníh
28.99.40.00

Tlačiarenské stroje a stroje na väzbu kníh

S2

CPA 28.99.51: Časti a súčasti strojov používaných výlučne alebo predovšetkým na výrobu polovodičových materiálov, doštičiek alebo
zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
28.99.51.00

Časti, súčasti a príslušenstvo strojov a prístrojov druhu použí
vaného výlučne alebo hlavne na a) výrobu polovodičových
kryštálov alebo doštičiek, polovodičových prvkov, elektronic
kých integrovaných obvodov alebo zariadení s plochým pane
lovým displejom, b) na výrobu alebo opravu masiek alebo ohni
skových doštičiek, c) na spájanie polovodičových prístrojov
alebo elektronických integrovaných obvodov a d) zdvíhanie,
prenášanie, nakladanie alebo vykladanie kryštálov alebo došti
čiek, polovodičových prvkov, elektronických integrovaných
obvodov alebo zariadení s plochým panelovým displejom
(okrem držiaka nástrojov a nožov, samočinných závitorezných
hláv, upínacích zariadení a častí, súčastí a príslušenstva pre
obrábacie stroje pracujúce pomocou ultrazvuku)

8486 [90 (20 + 30 + 40 +
50 + 60 + 90)]

—

S

CPA 28.99.52: Časti a súčasti ostatných strojov na špeciálne účely
28.99.52.30

Časti a súčasti strojov na kompletizáciu elektrických/elektróno
vých
žiaroviek/trubíc/elektrónok/výbojok, v
sklenených
puzdrách, na výrobu alebo opracovanie skla/sklenených
výrobkov za tepla, s výnimkou foriem na výrobu sklenených
výrobkov

8475 90 00

—

S

S2

28.99.52.80

Časti a súčasti strojov z HS 84.79

8479 [90 (20 + 80)]

—

S

S2

5.10.2010
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P

Poznámky

NACE 29.10: Výroba motorových vozidiel
CPA 29.10.11: Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3
29.10.11.00 z

Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným
spaľovaním do vozidiel patriacich pod HS 87 (okrem motocy
klov), s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3

8407 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

CPA 29.10.12: Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá s obsahom valcov > 1 000 cm3
29.10.12.00 z

Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným
spaľovaním do vozidiel patriacich pod HS 87 (okrem motocy
klov), s obsahom valcov > 1 000 cm3

8407 [34 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

p/st

S

CPA 29.10.13: Piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním pre vozidlá
29.10.13.00

Vozidlové piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
(dieselové alebo motory zo žiarovou hlavou) (s výnimkou pre
železničné alebo električkové vozidlá)

8408 [20 (10 + 31 + 35 +
37 + 51 + 55 + 57 + 99)]

CPA 29.10.21: Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov ≤ 1 500 cm3, nové
29.10.21.00

Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním,
s obsahom valcov ≤ 1 500 cm3, nové

8703 [21 10 + 22 10]

p/st

S

CPA 29.10.22: Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov > 1 500 cm3, nové
29.10.22.30

Motorové vozidlá s benzínovým motorom s obsahom
> 1 500 cm3 (vrátane motorových karavanov s obsahom
> 3 000 cm3) (s výnimkou vozidiel na prepravu ≥ 10 osôb,
snežných vozidiel, golfových vozidiel a podobných vozidiel)

8703 [23 19 + 24 10]

p/st

S

29.10.22.50

Motorové karavany so zážihovým spaľovacím motorom
s obsahom valcov V = 1 500 cm3 až 3 000 cm3

8703 23 11

p/st

S

CPA 29.10.23: Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou
hlavou), nové
29.10.23.10

Motorové vozidlá s dieselovým alebo motorom so žiarovou
hlavou s obsahom valcov ≤ 1 500 cm3 (s výnimkou vozidiel
na prepravu ≥ 10 osôb, snežných vozidiel, golfových vozidiel
a podobných vozidiel)

8703 31 10

p/st

S

29.10.23.30

Motorové vozidlá s dieselovým alebo motorom so žiarovou
hlavou s obsahom valcov > 1 500 cm3 ale ≤ 2 500 cm3
(s výnimkou vozidiel na prepravu ≥ 10 osôb, snežných vozidiel,
golfových vozidiel a podobných vozidiel)

8703 32 19

p/st

S

29.10.23.40

Motorové vozidlá s dieselovým alebo motorom so žiarovou
hlavou s obsahom valcov > 2 500 cm3 (s výnimkou vozidiel
na prepravu ≥ 10 osôb, snežných vozidiel, golfových vozidiel
a podobných vozidiel)

8703 33 19

p/st

S

29.10.23.53

Motorové karavany s dieselovým (vznetovým) motorom
s obsahom valcov V = 1 500 cm3 až 2 500 cm3

8703 32 11

p/st

S

29.10.23.55

Motorové karavany s dieselovým (vznetovým) motorom
s obsahom valcov V ≥ 2 500 cm3

8703 33 11

p/st

S

8703 [90 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 29.10.24: Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb
29.10.24.00

Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb (s výnimkou vozi
diel na prepravu ≥ 10 osôb, snežných vozidiel, golfových vozi
diel a podobných vozidiel)
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P
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S

Poznámky

CPA 29.10.30: Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb
29.10.30.00

Motorové vozidlá na prepravu tovaru ≥ 10 osôb

8702 [10 (11 + 91) + 90
(11 + 31 + 90)]

CPA 29.10.41: Nákladné vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so
žiarovou hlavou), nové
29.10.41.10

Vozidlá na prepravu nákladov, s dieselovými motormi alebo
motormi so žiarovou hlavou, s nosnosťou ≤ 5 t (s výnimkou
vyklápačov používaných mimo hlavných ciest)

8704 [21 (10 + 31 + 91)]

p/st

S

29.10.41.30

Vozidlá na prepravu nákladov, s dieselovými motormi alebo
motormi so žiarovou hlavou, s nosnosťou > 5 ale ≤ 20 t
(vrátane vanov) (s výnimkou vyklápačov používaných mimo
hlavnej cesty, traktorov)

8704 [22 (10 + 91)]

p/st

S

29.10.41.40

Vozidlá na prepravu nákladov, s dieselovými motormi alebo
motormi so žiarovou hlavou, s nosnosťou > 20 t (s výnimkou
vykladačov konštruovaných na používanie mimo hlavných
ciest)

8704 [23 (10 + 91)]

p/st

S

CPA 29.10.42: Nákladné vozidlá s piestovým zážihovým spaľovacím motorom s vnútorným spaľovaním; ostatné nákladné vozidlá, nové
29.10.42.00

Nákladné vozidlá s piestovým zážihovým spaľovacím motorom
s vnútorným spaľovaním; ostatné nákladné vozidlá, nové

8704 [31 (10 + 31 + 91) +
32 (10 + 91) + 00)]

p/st

S

8701 20 10

p/st

S

8706 [00 (11 + 19 + 91 +
99)]

p/st

S

8705 10 00

p/st

S

CPA 29.10.43: Cestné ťahače návesov
29.10.43.00

Cestné návesové ťahače

CPA 29.10.44: Podvozky (chassis) motorových vozidiel s motorom
29.10.44.00

Podvozky lícované s motorom, pre traktory, motorové automo
bily a iné motorové vozidlá, konštruované na prepravu osôb,
nákladu a vozidlá na osobitné použitie vrátane tých, ktoré sú
pre pretekárske automobily

CPA 29.10.51: Žeriavové automobily
29.10.51.00

Žeriavové automobily

CPA 29.10.52: Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a pod. s motorom
29.10.52.00

Vozidlá na jazdu na snehu, vozidlá pre golfové ihriská atď.,
s motormi

8703 [10 (11 + 18)]

p/st

S

CPA 29.10.59: Motorové vozidlá na špeciálne účely i. n.
29.10.59.30

Požiarne automobily

8705 30 00

p/st

S

29.10.59.50

Nákladné automobily s miešačkou na betón

8705 40 00

p/st

S

29.10.59.90

Ostatné motorové vozidlá na špeciálne účely i. n.

8705 [20 00 + 90 (10 + 30
+ 90)]

p/st

S

p/st

S

NACE 29.20: Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
CPA 29.20.10: Karosérie motorových vozidiel
29.20.10.30

Karosérie pre motorové automobily a iné motorové vozidlá
konštruované na prepravu osôb (vrátane pre golfové autá
a podobné vozidlá) (s výnimkou na prepravu ≥10 osôb)

8707 [10 (10 + 90)]

M

5.10.2010

SK
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29.20.10.50

Popis

Karosérie pre nákladné automobily, vany, autobusy, traktory,
vyklápače a vozidlá na špeciálne použitie vrátane kompletne
vybavených a neúplných karosérií, vozidiel na prepravu osôb
≥10 osôb

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/233

Merná
Jednotka

P

p/st

S

p/st

S

8707 [90 (10 + 90)]

Poznámky

CPA 29.20.21: Kontajnery špeciálne konštruované a vybavené pre jeden alebo viac druhov dopravy
29.20.21.00

Kontajnery špeciálne konštruované a vybavené pre jeden alebo
viac druhov dopravy (vrátane kontajnerov na prepravu
kvapalín)

8609 [00 (10 + 90)]

S2

CPA 29.20.22: Prívesy a návesy karavanového typu, obytné alebo kempingové
29.20.22.10

Skladacie karavany; karavany s hmotnosťou ≤ 750 kg (vrátane
návesových karavanov)

8716 [10 (10 + 91)]

p/st

S

29.20.22.30

Karavany hmotnosti >750 kg ale ≤ 3 500 kg (vrátane náveso
vých karavanov) (s výnimkou skladacích karavanov)

8716 [10 (94 + 96)]

p/st

S

29.20.22.50

Karavany hmotnosti > 3 500 kg

8716 10 99

p/st

S

p/st @

S

M

CPA 29.20.23: Ostatné prívesy a návesy
29.20.23.00

Ostatné prívesy a návesy na prepravu nákladov

8716 [31 00 + 39 (10 + 30
+ 51 + 59) + 00)]

CPA 29.20.30: Časti a súčasti prívesov a návesov a ostatných vozidiel bez vlastného mechanického pohonu
29.20.30.30

Podvozky pre návesy, prívesy a iné vozidlá bez mechanického
pohonu

8716 90 10

p/st @

S

S2

29.20.30.50

Karosérie pre návesy, prívesy a iné vozidlá bez mechanického
pohonu

8716 90 30

p/st @

S

S2

29.20.30.70

Osi pre návesy, prívesy a iné vozidlá bez mechanického pohonu

8716 90 50

p/st @

S

S2

29.20.30.90

Časti pre návesy, prívesy a iné vozidlá bez mechanického
pohonu (s výnimkou podvozkov, karosérií, osí)

8716 90 90

—

S

S2

NACE 29.31: Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá
CPA 29.31.10: Súpravy zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov používaných v automobiloch, lietadlách alebo lodiach
29.31.10.00

Izolované zapaľovacie káblové súpravy a iné elektroinštalácie na
použitie vo vozidlách, lietadlách alebo lodiach

8544 30 00

kg

S

CPA 29.31.21: Zapaľovacie sviečky; magnetické zapaľovače (magnetá); magnetodynamá; zotrvačníkové magnetá; rozdeľovače; zapaľovacie
cievky
29.31.21.30

Zapaľovacie sviečky

8511 10 00

p/st @

S

29.31.21.50

Magnetické zapaľovače (magnetá), dynamá s magnetom
(magdyná), zotrvačníky s magnetom

8511 20 00

kg

S

29.31.21.70

Rozdeľovače a zapaľovacie cievky

8511 30 00

kg

S

CPA 29.31.22: Spúšťače, tiež pracujúce ako štartovacie generátory; ostatné generátory a ostatné zariadenia
29.31.22.30

Štartéry motorov a dvojúčelové štartovacie generátory

8511 40 00

kg

S

29.31.22.50

Generátory pre motory s vnútorným zapaľovaním (vrátane
dynám a alternátorov) (s výnimkou dvojúčelových štartovacích
generátorov)

8511 50 00

kg

S

L 262/234
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Zariadenia, i. n., pre motory s vnútorným spaľovaním

Colný sadzobník pre rok 2010
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Jednotka

P

kg

S

Poznámky

CPA 29.31.23: Elektrické alebo signalizačné zariadenia, stierače, rozmrazovače a odhmlievače na motorové vozidlá a motocykle
29.31.23.10

Elektrické alebo na baterky pracujúce svetelné alebo vizuálne
signalizačné zariadenie používané pre bicykle

8512 10 00

p/st @

S

29.31.23.30

Elektrické ochranné alebo požiarne alarmy a podobné prístroje
pre motorové vozidlá

8512 30 10

p/st

S

29.31.23.50

Elektrické zvukové signalizačné zariadenia pre motocykle alebo
motorové vozidlá

8512 30 90

kg

S

29.31.23.70

Stierače, rozmrazovače a odhmlievače pre motocykle alebo
motorové vozidlá

8512 40 00

kg

S

CPA 29.31.30: Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení do motorových vozidiel a motocyklov
29.31.30.30

Časti elektrických zapaľovacích alebo štartovacích zariadení,
generátory a vypínače pre motory s vnútorným spaľovaním

8511 90 00

—

S

S2

29.31.30.80

Časti a súčasti zariadení z HS 85.12

8512 [90 (10 + 90)]

—

S

S2

p/st @

S

NACE 29.32: Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
CPA 29.32.10: Sedadlá motorových vozidiel
29.32.10.00

Sedadlá do motorových vozidiel

9401 20 00

CPA 29.32.20: Bezpečnostné pásy, airbagy a časti, súčasti a príslušenstvo karosérií
29.32.20.30

Bezpečnostné pásy

8708 [21 (10 + 90)]

p/st

S

S2

29.32.20.50

Airbagy s nafukovacím systémom a ich časti a súčasti

8708 [95 (10 + 91 + 99)]

—

S

S2

29.32.20.90

Časti, súčasti a príslušenstvo karosérií (vrátane kabín pre
vodičov), i. n.

8708 [29 (10 + 90)]

—

S

S2

CPA 29.32.30: Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel, i. n.
29.32.30.10

Nárazníky a ich časti a súčasti (vrátane plastových nárazníkov)

8708 [10 (10 + 90)]

kg

S

S2

29.32.30.20

Brzdy a servobrzdy, ich časti a súčasti (okrem nenamontova
ných brzdových obložení alebo vložiek)

8708 [30 (10 + 91 + 99)]

kg

S

S2

29.32.30.33

Prevodové skrine a ich časti a súčasti

8708 [40 (20 + 50 + 91 +
99)]

p/st @

S

S2

29.32.30.36

Hnacie nápravy a diferenciály, behúňové nápravy a ich časti
a súčasti

8708 [50 (20 + 35 + 55 +
91 + 99)]

kg

S

S2

29.32.30.40

Kolesá pre cestné vozidlá, ich časti, súčasti a príslušenstvo

8708 [70 (10 + 50 + 91 +
99)]

kg

S

S2

29.32.30.50

Závesné systémy a ich časti a súčasti (vrátane tlmičov pero
vania)

8708 [80 (20 + 35 + 55 +
91 + 99)]

p/st @

S

S2

29.32.30.61

Chladiče pre traktory, motorové automobily, nákladné vozidlá,
automobilový žeriav, hasičské vozidlá, miešačky, zametače,
polievacie vozidlá, pojazdné dielne a rádiologické jednotky

8708 [91 (20 + 35 + 91 +
99)]

p/st @

S

S2

29.32.30.63

Tlmiče výfuku a výfukové rúry; ich časti a súčasti

8708 [92 (20 + 35 + 91 +
99)]

kg

S

S2

5.10.2010
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P

Poznámky

29.32.30.65

Spojky a ich časti a súčasti

8708 [93 (10 + 90)]

kg

S

S2

29.32.30.67

Volanty, stĺpiky a skrine riadenia; ich časti a súčasti

8708 [94 (20 + 35 + 91 +
99)]

kg

S

S2

29.32.30.90

Časti, súčasti a príslušenstvo, i. n., pre vozidlá z HS 87.01 až
87.05

8708 [99 (10 + 93 + 97)]

—

S

S2

NACE 30.11: Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
CPA 30.11.21: Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá na prepravu osôb; trajektové lode všetkých druhov
30.11.21.30

Výletné plavidlá

—

CGT

S

R O

30.11.21.50

Trajektové lode

—

CGT

S

R O

CPA 30.11.22: Cisternové lode na prepravu ropy, ropných výrobkov, chemikálií, skvapalneného plynu
30.11.22.10

Ropné cisternové lode

—

CGT

S

R O

30.11.22.30

Cisternové lode na prepravu výrobkov z ropy

—

CGT

S

R O

30.11.22.50

Cisternové lode na prepravu chemikálií

—

CGT

S

R O

30.11.22.70

Lode na prepravu plynu

—

CGT

S

R O

—

CGT

S

R O

CPA 30.11.23: Chladiarenské lode okrem cisternových lodí
30.11.23.00

Chladiarenské lode, okrem cisternových lodí

CPA 30.11.24: Lode so suchým nákladom
30.11.24.10

Lode na prepravu hromadného nákladu

—

CGT

S

R O

30.11.24.30

Lode na prepravu bežného nákladu

—

CGT

S

R O

30.11.24.50

Lode na prepravu kontajnerov

—

CGT

S

R O

30.11.24.70

Nákladné člny ro-ro

—

CGT

S

R O

30.11.24.90

Lode na prepravu suchého nákladu

—

CGT

S

R O

CPA 30.11.31: Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie, opracovanie alebo konzervovanie rybárskych výrobkov
30.11.31.30

Rybárske plavidlá

—

CGT

S

R O

30.11.31.50

Plavidlá zariadené na priemyselné spracovanie rybárskych
výrobkov

—

CGT

S

R O

—

CGT

S

R O

CPA 30.11.32: Vlečné a tlačné remorkéry
30.11.32.00

Vlečné a tlačné remorkéry

CPA 30.11.33: Plávajúce sacie bagre; majákové lode, plávajúce žeriavy; ostatné plavidlá
30.11.33.30

Plávajúce bagre

—

CGT

S

R O

30.11.33.50

Ostatné plavidlá, ktoré sa nepoužívajú na prepravu tovaru

—

CGT

S

R O

—

CGT

S

R O

CPA 30.11.40: Pobrežné plavidlá
30.11.40.30

Pobrežné plavidlá
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30.11.40.50

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Pobrežné infraštruktúry

—

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

p/st

S

Poznámky

R O

CPA 30.11.50: Ostatné plavidlá (vrátane pltí, nádrží, kesónov, prístavných mostíkov, bójí a výstražných svetelných plavákov)
30.11.50.00

Ostatné plavidlá (vrátane pltí, nádrží, kesónov, prístavných
mostíkov, bójí a výstražných svetelných plavákov)

—

p/st

S

R O

CPA 30.11.91: Oprava, údržba a prestavba lodí, plávajúcich plošín a konštrukcií
30.11.91.00

plošín

—

—

I

M

Prispôsobovanie vonkajších častí lodí a plavidiel a plávajúcich
stavieb

—

—

I

M

8903 [91 (10 + 92 + 99)]

p/st

S

8903 [10 (10 + 90)]

p/st

S

Oprava, údržba
a konštrukcií

a

prestavba

lodí,

plávajúcich

CPA 30.11.92: Vybavenie lodí a plávajúcich plošín a konštrukcií
30.11.92.00

NACE 30.12: Stavba rekreačných a športových člnov
CPA 30.12.11: Rekreačné alebo športové plachetnice (okrem nafukovacích), tiež s pomocným motorom
30.12.11.00

Rekreačné alebo športové plachetnice (okrem nafukovacích),
tiež s pomocným motorom

CPA 30.12.12: Nafukovacie člny rekreačné alebo športové
30.12.12.00

Nafukovacie člny rekreačné alebo športové

CPA 30.12.19: Ostatné rekreačné a športové plavidlá; veslárske člny a kanoe
30.12.19.30

Motorové člny a motorové jachty pre zábavu a šport (iné ako
s prívesným motorom)

8903 [92 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

30.12.19.70

Ostatné rekreačné a športové plavidlá i. n.; veslárske člny
a kanoe

8903 [99 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

8601 10 00

p/st

S

8602 10 00

p/st @

S

8601 20 00 + 8602 90 00

p/st @

S

NACE 30.20: Výroba železničných lokomotív a vozového parku
CPA 30.20.11: Železničné lokomotívy na vonkajší zdroj elektrického prúdu
30.20.11.00

Železničné lokomotívy, závislé na vonkajšom zdroji elektriny

CPA 30.20.12: Dieselelektrické lokomotívy
30.20.12.00

Dieselelektrické lokomotívy

CPA 30.20.13: Ostatné železničné lokomotívy; lokomotívne tendre
30.20.13.00

Ostatné železničné lokomotívy; lokomotívne tendre

CPA 30.20.20: Železničné alebo električkové vozne s vlastným pohonom, nákladné vozne a podvozky okrem vozidiel na údržbu želez
ničných tratí alebo pre traťovú službu
30.20.20.00

Železničné alebo električkové vozne s vlastným pohonom,
nákladné vozne a podvozky, okrem vozidiel na údržbu želez
ničných tratí alebo pre traťovú službu

8603 [10 00 + 90 00]

p/st

S

p/st

S

CPA 30.20.31: Vozidlá na údržbu železničných alebo iných koľajových tratí alebo pre traťovú službu
30.20.31.00

Železničné alebo električkové opravárenské a údržbové vozne
(vrátane dielní, žeriavov, podbíjačiek, traťových podvozkov,
testovacích vozňov a traťových inšpekčných vozidiel)

8604 00 00

5.10.2010

SK
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/237

Merná
Jednotka

Poznámky

P

CPA 30.20.32: Železničné alebo električkové osobné vozne bez vlastného pohonu; batožinové vozne a ostatné špecializované vozne
30.20.32.00

Železničné/električkové vozne na osobnú dopravu, batožinové
vozne, poštové nákladné a iné železničné/električkové vozne na
špeciálne použitie s výnimkou železničných/električkových
vozidiel na údržbu/servis, s vlastným pohonom

8605 00 00

p/st

S

p/st

S

CPA 30.20.33: Nákladné vozne a vagóny na železničnú alebo električkovú dopravu, bez vlastného pohonu
30.20.33.00

Nákladné vozne a vagóny na železničnú alebo električkovú
dopravu, bez vlastného pohonu

8606 [10 00 + 30 00 + 91
(10 + 80) + 92 00 + 99 00]

CPA 30.20.40: Časti a súčasti železničných alebo električkových lokomotív alebo vozového parku; zvrškový upevňovací materiál a jeho
časti a súčasti; mechanické zariadenia na kontrolu dopravy
30.20.40.30

Časti a súčasti lokomotív alebo vozňového parku

8607 [11 00 + 12 00 + 19
(01 + 11 + 18 + 91 + 99) +
21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)
+ 30 (01 + 99) + 91 (10 +
91 + 99) + 99 (10 + 30 +
50 + 90)]

—

S

S2

30.20.40.50

Mechanické (elektromechanické) prístroje na signalizáciu, zabez
pečenie a riadenie dopravy ciest, vnútorných vodných ciest,
parkovísk, prístavov alebo letísk

8608 00 30

kg

S

S2

30.20.40.60 z

Nepojazdné zariadenia a mechanické prístroje návestné, bezpeč
nostné alebo kontrolné a ovládacie na železničnú alebo elek
tričkovú dopravu; časti a súčasti mechanických (tiež elektrome
chanických) prístrojov návestných, bezpečnostných alebo
kontrolných a ovládacích na železničnú alebo električkovú
dopravu, na cestnú alebo riečnu dopravu, na parkoviská, na
prístavné a letiskové zariadenia

8608 [00 (10 + 90)]

—

S

S2

—

I

8407 10 00

p/st

S

M

8411 [11 00 + 12 (10 + 30
+ 80) + 21 00 + 22 (20 +
80)]

p/st

S

M

8412 10 00

p/st

S

M

8805 [21 00 + 29 00]

kg

S

M

CPA 30.20.91: Generálne opravy a vybavovanie železničných a električkových lokomotív a vozového parku
30.20.91.00

Obnova železničných a električkových lokomotív a vozňového
parku

—

NACE 30.30: Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
CPA 30.30.11: Letecké zážihové motory
30.30.11.00

Letecké zážihové spaľovacie piestové motory, na civilné
použitie

CPA 30.30.12: Prúdové motory a turbovrtuľové pohony
30.30.12.00

Prúdové motory a turbovrtuľové pohony, na civilné použitie

CPA 30.30.13: Reaktívne motory okrem prúdových
30.30.13.00

Reaktívne motory, na civilné použitie (vrátane tryskových
motorov, pulzačných motorov a raketových motorov) (okrem
prúdových motorov, riadených striel s hnacími jednotkami)

CPA 30.30.14: Prístroje na letecký výcvik a ich časti a súčasti
30.30.14.00

Pozemné prístroje pre letecký výcvik a ich časti a súčasti, na
civilné použitie
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Popis

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

—

S

S2 M

—

S

M

8801 [00 (10 + 90)]

p/st

S

M

8802 [11 00 + 12 00]

p/st

S

M

8802 20 00

p/st

S

M

8802 30 00

p/st

S

M

8802 40 00

p/st

S

M

8802 [60 (10 + 90)]

kg

S

M

Colný sadzobník pre rok 2010

Poznámky

CPA 30.30.15: Časti a súčasti leteckých zážihových motorov
30.30.15.00

Časti a súčasti pre letecké vratné alebo rotačné zážihové spaľo
vacie piestové motory, na použitie v civilných lietadlách

8409 10 00

CPA 30.30.16: Časti a súčasti prúdových motorov alebo turbovrtuľových pohonov
30.30.16.00

Časti a súčasti prúdových motorov alebo turbovrtuľových
motorov, na použitie v civilných lietadlách

8411 91 00

CPA 30.30.20: Balóny a vzducholode; vetrone, závesné klzáky a ostatné bezmotorové letúne
30.30.20.00

Balóny, vzducholode a ostatné bezmotorové letúny, na civilné
použitie (vrátane balónov používaných na meranie
a vyhodnocovanie atmosférických podmienok, meteorologic
kých balónov, a pod.)

CPA 30.30.31: Vrtuľníky
30.30.31.00

Vrtuľníky, na civilné použitie

CPA 30.30.32: Lietadlá a ostatné letúne s vlastnou hmotnosťou ≤ 2 000 kg
30.30.32.00

Lietadlá a ostatné letúny s vlastnou hmotnosťou 2 000 kg alebo
menej, na civilné použitie

CPA 30.30.33: Lietadlá a iné letúne s vlastnou hmotnosťou > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg
30.30.33.00

Lietadlá a ostatné letúny s vlastnou hmotnosťou viac ako
2 000 kg, ≤ 15 000 kg, na civilné použitie

CPA 30.30.34: Lietadlá a ostatné letúne s vlastnou hmotnosťou > 15 000 kg
30.30.34.00

Lietadlá a ostatné letúny s vlastnou hmotnosťou viac ako
15 000 kg, na civilné použitie

CPA 30.30.40: Kozmické lode (vrátane družíc) a ich štartovacie nosiče
30.30.40.00

Kozmické lode, družice a štartovacie nosiče, na civilné použitie

CPA 30.30.50: Ostatné časti a súčasti lietadiel a kozmických lodí
30.30.50.10

Sedadlá do lietadiel; ich časti a súčasti

9401 [10 00 + 90 10]

—

S

M

30.30.50.30

Vrtule a rotory a ich časti a súčasti pre vzducholode, vetrone
a ostatné bezmotorové letúny, vrtuľníky a lietadlá, na civilné
použitie

8803 10 00

kg

S

S2 M

30.30.50.50

Podvozky a ich časti a súčasti pre vzducholode, vetrone,
závesné klzáky a ostatné bezmotorové letúny, vrtuľníky,
lietadlá, kozmické lode a ich štartovacie nosiče, na civilné
použitie

8803 20 00

kg

S

S2 M

30.30.50.90

Časti a súčasti všetkých typov lietadiel okrem vrtúľ, rotorov
a podvozkov, na civilné použitie

8803 [30 00 + 90 (10 + 20
+ 30 + 90)]

—

S

S2 M

CPA 30.30.60: Generálna oprava a prestavba lietadiel a motorov lietadiel
30.30.60.30

Generálne opravy motorov civilných lietadiel

—

—

I

M

30.30.60.50

Generálne opravy civilných vrtuľníkov

—

—

I

M

30.30.60.70

Generálne opravy civilných lietadiel a ostatných letúnov
(vrátane vrtuľníkov a leteckých motorov)

—

—

I

M

5.10.2010

SK
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Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

L 262/239

Merná
Jednotka

P

Poznámky

NACE 30.91: Výroba motocyklov
CPA 30.91.11: Motocykle a bicykle s pomocným vratným spaľovacím piestovým motorom s objemom valcov ≤ 50 cm3
30.91.11.00

Motocykle s vratným piestovým motorom s obsahom valcov
≤ 50 cm3

8711 10 00

p/st

S

8711 [20 (10 + 91 + 93 +
98) + 30 (10 + 90) + 40 00
+ 50 00]

p/st

S

8711 90 00

p/st

S

CPA 30.91.12: Motocykle s vratným spaľovacím piestovým motorom s objemom valcov > 50 cm3
30.91.12.00

Motocykle s vratným spaľovacím
s objemom valcov > 50 cm3

piestovým

motorom

CPA 30.91.13: Motocykle i. n.; prívesné vozíky
30.91.13.00

Motocykle a motorové bicykle, i. n., s prívesným vozíkom

CPA 30.91.20: Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov a prívesných vozíkov
30.91.20.30

Sedadlá motocyklov, mopedov a skútrov

8714 11 00

p/st

S

S2

30.91.20.90

Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov, mopedov a skútrov
(s výnimkou sedadiel)

8714 19 00

—

S

S2

CPA 30.91.31: Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním do motocyklov, s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3
30.91.31.00 z

Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným
spaľovaním do motocyklov, s obsahom valcov ≤ 1 000 cm3

8407 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

CPA 30.91.32: Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním do motocyklov, s obsahom valcov > 1 000 cm3
30.91.32.00 z

Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným
spaľovaním do motocyklov, s obsahom valcov > 1 000 cm3

8407 [34 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

NACE 30.92: Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
CPA 30.92.10: Bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora
30.92.10.30

Bicykle a iné prostriedky, bez motora, bez guľôčkových ložísk
(vrátane trojkolesových dodávkových vozidiel)

8712 00 10

p/st

S

30.92.10.50

Bicykle a iné prostriedky, bez motora, s guľôčkovými ložiskami
(vrátane trojkolesových dodávkových vozidiel)

8712 [00 (30 + 80)]

p/st

S

8713 10 00

p/st

S

8713 90 00

p/st

S

CPA 30.92.20: Vozíky pre invalidov okrem ich častí, súčastí a príslušenstva
30.92.20.30

Invalidné vozíky, bez mechanického pohonu

30.92.20.90

Invalidné vozíky,
pohonom

motorizované

alebo

s

mechanickým

CPA 30.92.30: Časti, súčasti a príslušenstvo bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora a vozíkov pre invalidov
30.92.30.10

Rámy a vidlice na bicykle

8714 [91 (10 + 30)]

p/st

S

S2

30.92.30.30

Časti a súčasti rámov a predných vidlíc, bŕzd, stredových bŕzd,
pedálových mechanizmov a reťazových kolies voľnobežiek na
cestovné bicykle, ostatné bicykle bez motora a prívesné vozíky

8714 [91 90 + 93 90 +
94 90 + 96 90 + 99 90]

—

S

S2

30.92.30.70

Časti, súčasti a príslušenstvo invalidných vozíkov

8714 20 00

—

S

S2
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P

8714 [92 (10 + 90) + 93 10
+ 94 (10 + 30) + 95 00 +
96 (10 + 30) + 99 (10 + 30
+ 50)]

—

S

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

Ostatné časti, súčasti a príslušenstvá cestovných bicyklov
a ostatných bicyklov, bez motora

CPA 30.92.40: Detské kočíky a ich časti a súčasti
30.92.40.30

Detské kočíky

8715 00 10

p/st

S

30.92.40.50

Časti a súčasti detských kočíkov

8715 00 90

—

S

p/st @

S

NACE 30.99: Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
CPA 30.99.10: Ostatné dopravné zariadenia i. n.
30.99.10.00

Vozidlá, bez mechanického pohonu vrátane priemyselných
vozíkov, fúrikov, nosičov batožiny, výsypníky, ručne ťahaný
golfový vozík s výnimkou nákupných vozíkov

8716 80 00

NACE 31.00: Sedadlá a ich časti a súčasti; časti a súčasti nábytku
CPA 31.00.11: Sedadlá s prevažne kovovou kostrou
31.00.11.55

Otáčavé sedadlá s nastaviteľnou výškou, čalúnené, s operadlom
a kolieskami alebo klzákmi s výnimkou zdravotníckych, chirur
gických, stomatologických alebo zverolekárskych sedadiel –
holičských alebo podobných

9401 30 10

p/st @

S

31.00.11.59

Otáčavé sedadlá s nastaviteľnou výškou, nečalúnené
(s výnimkou sedadiel s kolieskami alebo klzákmi, zdravotníc
kych, chirurgických, zubárskych alebo veterinárskych sedadiel –
holičských alebo podobných kresiel)

9401 30 90

p/st @

S

31.00.11.70

Sedadlá s kovovou kostrou, čalúnené (s výnimkou otáčavých
sedadiel, zdravotníckych, chirurgických, zubárskych alebo vete
rinárskych sedadiel – holičských alebo podobných kresiel, pre
motorové vozidlá, pre lietadlá)

9401 71 00

p/st @

S

31.00.11.90

Sedadlá s kovovou kostrou, nečalúnené (s výnimkou zdravot
níckych, chirurgických, zubárskych alebo veterinárskych seda
diel – holičských alebo podobných kresiel, otáčavých sedadiel)

9401 79 00

p/st @

S

CPA 31.00.12: Sedadlá s prevažne drevenou kostrou
31.00.12.10

Sedadlá, (s výnimkou záhradných sedadiel alebo kempingového
zariadenia), prestaviteľné na lôžka

9401 40 00

p/st @

S

31.00.12.30

Sedadlá zo španielskeho rákosia, prútia, bambusu, alebo podob
ných materiálov

9401 [51 00 + 59 00]

p/st @

S

31.00.12.50

Sedadlá s drevenou kostrou, čalúnené (vrátane trojdielnych
súprav) (s výnimkou otáčavých sedadiel)

9401 61 00

p/st @

S

31.00.12.90

Sedadlá s drevenou kostrou, nečalúnené (s výnimkou otáčavých
sedadiel)

9401 69 00

p/st @

S

9401 80 00

p/st @

S

—

S

CPA 31.00.13: Ostatné sedadlá
31.00.13.00

Ostatné sedadlá, z HS 94.01, i. n.

CPA 31.00.14: Časti a súčasti sedadiel
31.00.14.00

Časti a súčasti sedadiel

9401 [90 (30 + 80)]

Poznámky

S2
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Poznámky

CPA 31.00.20: Časti a súčasti nábytku (okrem sedadiel)
31.00.20.30

Časti kovového nábytku s výnimkou lekárskeho, chirurgického,
stomatologického/zverolekárskeho nábytku, skríň a skríň
konštruovaných pre hi-fi, video a televízory

9403 90 10

—

S

31.00.20.50

Časti dreveného nábytku s výnimkou lekárskeho, chirurgického,
zubárskeho/veterinárneho nábytku, skríň a skríň konštruova
ných pre hi-fi, video a televízory

9403 90 30

—

S

31.00.20.90

Časti nábytku iného ako z dreva alebo kovu s výnimkou lekár
skeho, chirurgického, zubárskeho/veterinárneho nábytku, skríň
a skríň konštruovaných pre hi-fi, video a televízory

9403 90 90

—

S

NACE 31.01: Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
CPA 31.01.11: Kovový kancelársky nábytok
31.01.11.10

Kancelárske kovové rysovacie stoly (s výnimkou konštruova
ných/inštalovaných k strojom alebo nástrojom ako časti stola)

9403 10 10

p/st @

S

31.01.11.40

Kovový kancelársky nábytok, s výškou ≤ 80 cm

9403 [10 (51 + 59)]

p/st @

S

31.01.11.70

Kovový kancelársky nábytok, s výškou > 80 cm

9403 [10 (91 + 93 + 99)]

p/st @

S

9403 [30 (11 + 19 + 91 +
99)]

p/st @

S

9403 60 30

p/st @

S

p/st @

S

9404 10 00

p/st @

S

CPA 31.01.12: Drevený kancelársky nábytok
31.01.12.00

Drevený kancelársky nábytok

CPA 31.01.13: Drevený nábytok do obchodov
31.01.13.00

Drevený nábytok používaný v obchodoch

NACE 31.02: Výroba kuchynského nábytku
CPA 31.02.10: Kuchynský nábytok
31.02.10.00

Kuchynský nábytok

9403 [40 (10 + 90)]
NACE 31.03: Výroba matracov

CPA 31.03.11: Matracové podložky
31.03.11.00

Pružné vložky do postelí (vrátane drevených alebo kovových
častí spojených pružinami alebo oceľovými drôtenými očkami,
čalúnených matracov, s drevenými latkami, divánov)

CPA 31.03.12: Matrace okrem matracových podložiek
31.03.12.30

Matrace z ľahčenej gumy (vrátane s kovovým rámom)
(s výnimkou vodných matracov, pneumatických matracov)

9404 21 10

p/st @

S

31.03.12.50

Matrace z ľahčených plastov (vrátane s kovovým rámom)
(s výnimkou vodných matracov, pneumatických matracov)

9404 21 90

p/st @

S

31.03.12.70

Matrace s kovovými pružinami (s výnimkou matracov
z ľahčenej gumy alebo plastov)

9404 29 10

p/st @

S

31.03.12.90

Matrace (s výnimkou matracov s pružinami, z ľahčenej gumy
alebo plastov)

9404 29 90

p/st @

S

S2
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NACE 31.09: Výroba ostatného nábytku
CPA 31.09.11: Kovový nábytok i. n.
31.09.11.00

Kovový nábytok s výnimkou kancelárskeho, lekárskeho, chirur
gického, stomatologického alebo zverolekárskeho nábytku;
holičské kreslá-skrine a skrine špeciálne konštruované pre hi-fi
súpravy, videá alebo televízory

9403 [20 (20 + 80)]

CPA 31.09.12: Drevený nábytok do spální, jedální a obývacích izieb
31.09.12.30

Drevený nábytok pre spálne (s výnimkou upevňovacích častí
pre skrine s prehriadkami na pripevnenie na stenu, matracových
podpier, lampových a svetelných upevnení, na podlahe stojacích
zrkadiel, sedadiel)

9403 50 00

p/st @

S

31.09.12.50

Drevený nábytok pre jedálne a obývacie izby (s výnimkou na
podlahe stojacích zrkadiel, sedadiel)

9403 60 10

p/st @

S

9403 60 90

p/st @

S

CPA 31.09.13: Drevený nábytok i. n.
31.09.13.00

Ostatný drevený nábytok s výnimkou pre spálne, jedálne,
obývacie izby, kuchyne, kancelárie, obchody, lekárskeho, chirur
gického, zubárskeho/veterinárneho nábytku, skríň a skríň
konštruovaných pre hi-fi, video a televízory

CPA 31.09.14: Nábytok z plastov alebo iných materiálov (napr. indického tŕstia, vŕbového prútia alebo bambusu)
31.09.14.30

Nábytok z plastov s výnimkou lekárskeho, chirurgického,
zubárskeho/veterinárneho nábytku, skríň a skríň konštruova
ných pre hi-fi, video a televízory

9403 70 00

p/st @

S

31.09.14.50

Nábytok z materiálov iných ako kov, drevo alebo plast
s výnimkou sedadiel, skríň a skríň konštruovaných pre hi-fi,
video a televízory

9403 [81 00 + 89 00]

p/st @

S

kg

S

NACE 32.11: Razenie mincí
CPA 32.11.10: Mince
32.11.10.00

Mince (s výnimkou mincí vsadzovaných do osobných ozdob
ných predmetov, mincí použiteľných len ako úlomky alebo
odpad kovu)

7118 [10 (10 + 90) + 00)]

NACE 32.12: Výroba šperkov a podobných predmetov
CPA 32.12.11: Umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy vrátane umelých alebo rekonštituovaných, opracované, ale
nezasadené
32.12.11.00

Umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy,
vrátane umelých alebo rekonštituovaných, opracované ale neza
sadené

7101 22 00 + 7102 39 00
+ 7103 [91 00 + 99 00] +
90 00]

—

S

CPA 32.12.12: Priemyselné diamanty, opracované; drvina a prach z pravých alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov
32.12.12.00

Priemyselné diamanty, opracované; drvina a prach z pravých
alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov

7102 29 00 + 7105 [10 00
+ 90 00]

—

S

CPA 32.12.13: Klenotnícke výrobky a ich časti a súčasti; zlatnícke alebo striebrotepecké výrobky a ich časti a súčasti
32.12.13.30

Klenotnícke výrobky a ich časti a súčasti zo vzácnych kovov
(vrátane pokovovaných, plátovaných)

7113 [11 00 + 19 00 +
20 00]

—

S

32.12.13.51

Výrobky zlatnícke alebo striebornícke, zo striebra

7114 11 00

—

S
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32.12.13.53

Výrobky zlatnícke alebo striebornícke, zo vzácnych kovov, i. n.

7114 19 00

—

S

32.12.13.55

Výrobky zlatnícke … zo základného kovu plátovaného
vzácnym kovom

7114 20 00

—

S

Poznámky

CPA 32.12.14: Ostatné výrobky z drahých kovov; výrobky z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodraho
kamov
32.12.14.00

Ostatné predmety z drahých kovov; predmety z prírodných
alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodraho
kamo

7115 [90 (10 + 90)] + 7116
[10 00 + 20 (11 + 19 + 90)]
+ 9113 [10 (10 + 90)]

—

S

kg

S

NACE 32.13: Výroba bižutérie a podobných predmetov
CPA 32.13.10: Bižutéria a podobné výrobky
32.13.10.00

Bižutéria a podobný tovar

7117 [11 00 + 19 (10 + 91
+ 99) + 00)] + 20 00]
NACE 32.20: Výroba hudobných nástrojov

CPA 32.20.11: Klavíry a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou
32.20.11.10

Akustické stojace nové piana (vrátane automatických)

9201 10 10

p/st

S

32.20.11.30

Akustické klavíry (vrátane automatických)

9201 20 00

p/st

S

32.20.11.50

Strunové nástroje s klávesmi (vrátane čembál, spinetov)

9201 90 00

p/st @

S

p/st

S

CPA 32.20.12: Ostatné strunové hudobné nástroje
32.20.12.00

Ostatné strunové hudobné nástroje

9202 [10 (10 + 90) + 90
(30 + 80)]

CPA 32.20.13: Píšťalové organy s klaviatúrou, harmóniá a podobné nástroje; akordeóny a podobné nástroje; fúkacie harmoniky; dychové
hudobné nástroje
32.20.13.10

Píšťalové organy s klaviatúrou, harmóniá a podobné nástroje
s klaviatúrou s volnými kovovými jazýčkami

9205 90 50

32.20.13.40

Akordeóny (ťahacie harmoniky) a podobné nástroje; fúkacie
harmoniky

9205 [90 (10 + 30)]

32.20.13.70

Ostatné dychové hudobné nástroje

9205 [10 00 + 90 90]

p/st @

S

p/st

S

p/st @

S

9207 [10 (10 + 30 + 50 +
80) + 90 (10 + 90)]

p/st @

S

p/st @

S

—

S

CPA 32.20.14: Hudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva alebo sa musí zosilniť elektricky
32.20.14.00

Hudobné alebo klávesové nástroje, ktorých zvuk sa vydáva
alebo sa musí zosilniť elektricky

CPA 32.20.15: Ostatné hudobné nástroje
32.20.15.10

Bicie hudobné nástroje

9206 00 00

32.20.15.30

Hracie skrinky, orchestrióny, mechanické vábničky, rapkáče,
ústne sirény; vábidlá, ústne píšťalky, rohy a píšťaly

9208 [10 00 + 90 00]

CPA 32.20.16: Metronómy, ladičky všetkých druhov; mechanizmy hracích skriniek; struny na hudobné nástroje
32.20.16.00

Metronómy, ladičky všetkých druhov; mechanizmy hracích skri
niek; struny na hudobné nástroje

9209 [30 00 + 99 (40 +
50)]

—

S
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—

S

CPA 32.20.20: Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov
32.20.20.00

Časti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov

9209 [91 00 + 92 00 +
94 00 + 99 (20 + 70)]

NACE 32.30: Výroba športových potrieb
CPA 32.30.11: Lyže snehové a iné lyžiarske potreby; korčule a kolieskové korčule; ich časti a súčasti
32.30.11.31

Lyže, na zimný šport

9506 [11 (10 + 21 + 29 +
80)]

pa

S

32.30.11.37

Lyžiarske viazanie, lyžiarske brzdy a lyžiarske palice

9506 [12 00 + 19 00]

—

S

32.30.11.50

Korčule a kolieskové korčule, vrátane obuvi, na ktorú sú
korčule pripevnené; ich časti a súčasti

9506 [70 (10 + 30 + 90)]

—

S

6402 [12 (10 + 90)] + 00)]

pa

S

CPA 32.30.12: Lyžiarska obuv
32.30.12.00

Lyžiarska obuv

CPA 32.30.13: Vodné lyže, surfové dosky, surfové dosky s plachtou, windsurfingy a iné potreby na vodné športy
32.30.13.00

Vodné lyže, dosky na surfing bez plachty alebo s plachtou
a ostatné potreby pre vodné športy

9506 [21 00 + 29 00]

—

S

—

S

CPA 32.30.14: Výrobky a zariadenia pre telocvične, posilňovne alebo na atletiku
32.30.14.00

Výrobky a potreby na gymnastiku alebo atletiku

9506 [91 (10 + 90)]

CPA 32.30.15: Ostatné výrobky a potreby športové alebo na hry pod šírym nebom; plavecké a veslárske bazény
32.30.15.10

Kožené športové rukavice, boxerské rukavice a rukavice bez
prstov

4203 21 00

pa

S

32.30.15.30

Golfové palice a iné golfové príslušenstvo (vrátane golfových
loptičiek)

9506 [31 00 + 32 00 + 39
(10 + 90)]

—

S

32.30.15.50

Výrobky a príslušenstvo na stolný tenis (vrátane pálok, loptičiek
a sietí)

9506 [40 (10 + 90)]

—

S

32.30.15.60

Tenisové, badmintonové alebo podobné rakety, tiež bez výpletu

9506 [51 00 + 59 00]

p/st @

S

32.30.15.80

Lopty (s výnimkou golfových, stolnotenisových loptičiek, lekár
skych loptičiek a úderových loptičiek)

9506 [61 00 + 62 (10 + 90)
+ 69 (10 + 90)]

p/st @

S

32.30.15.90

Ostatné výrobky a výbava pre šport a hry pod otvoreným
nebom, i. n.

9506 [99 (10 + 90)]

—

S

—

S

p/st @

S

CPA 32.30.16: Rybárske prúty, ostatné rybárske potreby na udice; lovecké alebo rybárske potreby i. n.
32.30.16.00

Rybárske prúty, ostatné rybárske potreby na udice; lovecké
alebo rybárske potreby i. n.

9507 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 30 00 + 90 00]

NACE 32.40: Výroba hier a hračiek
CPA 32.40.11: Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti
32.40.11.00

Bábiky, bábky predstavujúce iba ľudské bytosti

9503 00 21

Poznámky

5.10.2010
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9503 [00 (41 + 49)]

p/st @

S

—

S

Popis

Poznámky

CPA 32.40.12: Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti
32.40.12.00

Hračky predstavujúce zvieratá alebo iné ako ľudské bytosti

CPA 32.40.13: Časti, súčasti a príslušenstvo bábik predstavujúcich ľudské bytosti
32.40.13.00

Časti, súčasti a príslušenstvo pre bábiky a bábky predstavujúce
výhradne ľudské bytosti

9503 00 29

CPA 32.40.20: Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; ostatné zmenšené modely alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky
32.40.20.00

Elektrické vláčiky a ich príslušenstvo; ostatné zmenšené modely
alebo súpravy stavebníc a stavebnicové hračky

—

S

9503 00 10

p/st @

S

9503 [00 (61 + 69)]

p/st @

S

p/st @

S

9503 [00 (30 + 35 + 39)]

CPA 32.40.31: Detské vozidlá a vozidielka; kočíky pre bábiky
32.40.31.00

Hračky s kolesami, konštruované na
(s výnimkou bicyklov); kočíky pre bábiky

riadenie

deťmi

CPA 32.40.32: Skladačky (puzzles)
32.40.32.00

Skladačky (puzzles)

CPA 32.40.39: Hry a hračkyi. n.
32.40.39.20

Hudobné nástroje a prístroje ako hračky; hračky tvoriace
súpravy alebo zbierky (iné ako elektrické vláčiky, zmenšené
modely na zostavovanie, súpravy stavebníc a stavebnicové
hračky a skladačky); motorové hračky a modely; detské

9503 [00 (55 + 70 + 75 +
79 + 81)]

32.40.39.40

Ostatné hračky z plastov

9503 00 95

—

S

32.40.39.60

Hračkové miniatúrne modely liate pod tlakom z kovu

9503 00 85

—

S

32.40.39.90

Ostatné hračky i. n.

9503 00 99

—

S

9504 40 00

kg

S

CPA 32.40.41: Hracie karty
32.40.41.00

Hracie karty

CPA 32.40.42: Potreby na biliard, lunaparkové, stolové a spoločenské hry; ostatné hry fungujúce po vhodení mince alebo hracej známky
32.40.42.10

Výrobky a príslušenstvo pre biliard (s výnimkou mechanického
počítadla, časomera a podstavcov na tága)

9504 [20 (10 + 90)]

—

S

32.40.42.30

Hry, fungujúce po vhodení mince, bankovky, hracej známky
alebo podobných výrobkov (s výnimkou automatických zaria
dení do kolkární)

9504 [30 (10 + 30 + 50 +
90)]

p/st @

S

32.40.42.50

Sady elektrických pretekárskych autíčok (súťažné hry)

9504 90 10

p/st @

S

NACE 32.50: Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
CPA 32.50.11: Nástroje a prístroje používané pri stomatologickom ošetrovaní
32.50.11.30

Zubné vŕtačky, kombinované alebo nekombinované so samo
statným zariadením s ostatnými zubnými prístrojmi

9018 41 00

p/st @

S

32.50.11.50

Prístroje a nástroje používané v zubnom lekárstve (s výnimkou
vŕtačiek)

9018 [49 (10 + 90)]

p/st @

S
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p/st @

S

CPA 32.50.12: Sterilizačné prístroje na lekárske, chirurgické alebo laboratórne účely
32.50.12.00

Lekárske, chirurgické alebo laboratórne sterilizátory

8419 20 00

CPA 32.50.13: Injekčné striekačky, ihly, katétre, kanyly a pod.; oftalmologické a ostatné nástroje a prístroje i. n.
32.50.13.11

Injekčné striekačky, s ihlou alebo bez ihly, používané na
lekárske, chirurgické, zubné alebo veterinárne účely

9018 [31 (10 + 90)]

p/st @

S

32.50.13.13

Kovové tubulárne ihly na lekárske, chirurgické, zubné alebo
veterinárne účely

9018 32 10

p/st @

S

32.50.13.15

Zošívacie ihly na lekárske, chirurgické, zubné alebo veterinárne
účely

9018 32 90

p/st @

S

32.50.13.17

Ihly, katétre, kanyly a podobne používané na lekárske, chirur
gické, zubné alebo veterinárne použitie (s výnimkou kovových
rúrkových alebo zošívacích ihiel)

9018 39 00

p/st @

S

32.50.13.20

Oftalmologické nástroje a prístroje

9018 [50 (10 + 90)]

p/st @

S

32.50.13.33

Nástroje a prístroje na meranie krvného tlaku (vrátane sfigmo
manometrov, tensiometrov, oscilometrov)

9018 90 10

p/st @

S

32.50.13.35

Endoskopy na medicínske použitie

9018 90 20

p/st @

S

32.50.13.40

Klinické alebo veterinárne teplomery, kvapalinové, s priamym
čítaním (s výnimkou kombinovaných s inými prístrojmi)

9025 11 20

p/st

S

32.50.13.53

Zariadenia pre dialýzu obličiek

9018 90 30

p/st @

S

32.50.13.55

Prístroje pre diatermiu (vrátane ultrazvukových)

9018 [90 (41 + 49)]

p/st @

S

32.50.13.63

Transfúzne prístroje (s výnimkou špeciálnych sklenených fliaš
na skladovanie krvi)

9018 90 50

p/st @

S

32.50.13.65

Prístroje, nástroje a zariadenia na anestéziu

9018 90 60

p/st @

S

32.50.13.73

Ultrazvukové litotripsové nástroje (na
v močovom mechúre)

9018 90 70

p/st @

S

32.50.13.79

Ostatné prístroje a nástroje: ostatné

9018 [90 (75 + 85)]

p/st @

S

32.50.13.80

Odstredivky na rôzne použitie v laboratóriách (s výnimkou
mliečnych separátorov, sušičov odevov)

8421 19 20

p/st @

S

drvenie kameňov

CPA 32.50.21: Terapeutické nástroje a prístroje; dýchacie prístroje
32.50.21.30

Prístroje na mechanoterapiu, masážne prístroje, psychotech
nické prístroje (s výnimkou stacionárnych mechanoterapeutic
kých prístrojov)

9019 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

32.50.21.80

Prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom, aerosolom, dýchacie
prístroje

9019 20 00

p/st @

S

p/st @

S

—

S

p/st @

S

CPA 32.50.22: Umelé kĺby; ortopedické prístroje; umelé zuby; zubolekárske fitingy; umelé časti tela i. n.
32.50.22.35

Umelé kĺby

9021 31 00

32.50.22.39

Ortopedické pomôcky, dlahy a iné potreby a prístroje na
liečenie zlomenín

9021 [10 (10 + 90)]

32.50.22.53

Samostatné umelé zuby z plastov (vrátane kovových podpier na
upevnenie) (s výnimkou chrupov alebo častí chrupov)

9021 21 10

Poznámky
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32.50.22.55

Samostatné umelé zuby nie z plastov (vrátane kovových
podpier na upevnenie) (s výnimkou chrupov alebo častí
chrupov)

9021 21 90

p/st @

S

32.50.22.59

Výrobky pre zubnú protetiku (vrátane chrupov alebo častí
chrupov, kovových koruniek, liatych cínových tyčiniek, tyčiniek
z nerezovej ocele) (s výnimkou samostatných umelých zubov)

9021 29 00

—

S

32.50.22.90

Umelé časti tela (s výnimkou umelých zubov a zubných
prípravkov, umelých kĺbov, ortopedických a zlomeninových
pomôcok, kardiostimulátorov)

9021 [39 (10 + 90)]

—

S

9021 90 90

—

S

Poznámky

CPA 32.50.23: Súčasti a príslušenstvo protéz a ortopedických prístrojov
32.50.23.00

Časti, súčasti a príslušenstvo k prístrojom a nástrojom z HS
90.21

CPA 32.50.30: Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zverolekársky nábytok; kreslá pre holičstvá a podobné kreslá a ich časti a súčasti
32.50.30.30

Zubolekárske kreslá, kreslá pre holičstvá a kaderníctva alebo
podobné kreslá a ich časti a súčasti (s výnimkou zubných
pľuvadiel, kresiel so zabudovanými zubnými prístrojmi)

9402 10 00

—

S

32.50.30.50

Lekársky, chirurgický alebo zverolekársky nábytok, a jeho časti
a súčasti (s výnimkou stolov a sedadiel špeciálnych pre rönt
geny)

9402 90 00

—

S

CPA 32.50.41: Kontaktné šošovky; okuliarové šošovky z akéhokoľvek materiálu
32.50.41.30

Kontaktné šošovky

9001 30 00

p/st

S

32.50.41.53

Nenamontované okuliarové šošovky: nie na zrakovú korekciu

9001 [40 20 + 50 20]

p/st

S

32.50.41.55

Nenamontované okuliarové šošovky: opracované z oboch strán,
na zrakovú korekciu: jednoohniskové

9001 [40 41 + 50 41]

p/st

S

32.50.41.59

Nenamontované okuliarové šošovky: opracované z oboch strán,
na zrakovú korekciu iné ako jednoohniskové

9001 [40 49 + 50 49]

p/st

S

32.50.41.70

Nenamontované okuliarové šošovky na zrakovú korekciu iné
ako opracované z oboch strán

9001 [40 80 + 50 80]

p/st

S

CPA 32.50.42: Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo ostatné
32.50.42.50

Slnečné okuliare

9004 [10 (10 + 91 + 99)]

p/st

S

32.50.42.90

Okuliare, ochranné okuliare a pod., korekčné, ochranné alebo
iné (s výnimkou slnečných)

9004 [90 (10 + 90)]

—

S

CPA 32.50.43: Rámy a obruby na okuliare, ochranné okuliare a pod.
32.50.43.50

Plastové rámy a upevnenia na okuliare, ochranné okuliare
a podobne

9003 11 00

p/st

S

32.50.43.90

Neplastové rámy a upevnenia na okuliare, ochranné okuliare
a podobne

9003 [19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

9003 90 00

—

S

3006 40 00

—

S

CPA 32.50.44: Časti rámov a obrúb na okuliare, ochranné okuliare a pod.
32.50.44.00

Časti rámov a upevnenia na okuliare, ochranné okuliare a pod.
(s výnimkou skrutiek, retiazok bez zabezpečenia, pružín na
báze kovov)

CPA 32.50.50: Ostatné výrobky na lekárske alebo chirurgické účely
32.50.50.10

Zubné cementy a iné zubné výplne, kostné rekonštrukčné
cementy

S2

L 262/248

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

32.50.50.20

Gélové prípravky na použitie v medicíne alebo veterinárnej
medicíne, ako mazivo pri chirurgických zákrokoch alebo fyzi
kálnych skúškach alebo ako spojivo medzi telom a nástrojom

3006 70 00

—

S

32.50.50.30

Sterilné prostriedky na zabránenie vzniku zrastov používané
v chirurgii alebo v zubnom lekárstve, tiež absorbovateľné;
sterilný materiál na zošívanie vrátane sterilných absorbovateľ
ných nití používaných v chirurgii alebo v zubnom lekárstve
(okrem katgutu); sterilné tkaninové náplasti používané
v chirurgii na uzatváranie rán; sterilné lamináriá a sterilné lami
nárne tampóny; sterilné absorbovateľné prostriedky na zasta
venie krvácania používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve

3006 [10 (30 + 90)]

—

S

Poznámky

NACE 32.91: Výroba metiel a kief
CPA 32.91.11: Metly a kefy na čistenie domácností
32.91.11.10

Metly a zmetáky, zmetáčiky: z prútia alebo iných rastlinných
materiálov, viazaných do zväzkov

9603 10 00

p/st

S

32.91.11.40

Mechanické metly, bez motora, a ostatné kefy na čistenie ciest,
pre domácnosť alebo pre zvieratá

9603 [90 (10 + 91)]

p/st

S

32.91.11.90

Kefy, i. n.

9603 90 99

p/st @

S

CPA 32.91.12: Zubné kefky, kefy na vlasy a ostatné kefy na toaletné potreby; štetce a kefy pre umelcov, štetce na písanie a štetce na
nanášanie kozmetických výrobkov
32.91.12.10

Zubné kefky

9603 21 00

p/st

S

32.91.12.35

Kefy na vlasy

9603 29 30

p/st

S

32.91.12.37

Holiace a toaletné kefy na osobnú potrebu (s výnimkou
zubných kefiek, holiacich štetiek a kief na vlasy)

9603 29 80

p/st @

S

32.91.12.50

Štetce a kefy pre umelcov, štetce na písanie

9603 30 10

p/st

S

32.91.12.70

Štetce na nanášanie kozmetických výrobkov

9603 30 90

p/st

S

CPA 32.91.19: Ostatné kefy i. n.
32.91.19.30

Maliarske, natieračské, lakovacie alebo podobné štetky a štetce

9603 40 10

p/st

S

32.91.19.50

Maliarske podložky a valčeky

9603 40 90

p/st

S

32.91.19.70

Štetce, kefy, tvoriace súčasti strojov, prístrojov, zariadení alebo
vozidiel (s výnimkou pre cestné zametače)

9603 50 00

p/st @

S

NACE 32.99: Ostatná výroba i. n.
CPA 32.99.11: Ochranné pokrývky hlavy a ostatné bezpečnostné výrobky
32.99.11.30

Ochranné rukavice prstové, palcové a bez prstov na všetky
činnosti; z usne alebo kompozitnej usne

4203 29 10

pa

S

32.99.11.50

Ochranné pokrývky hlavy

6506 [10 (10 + 80)]

p/st

S

32.99.11.90

Pokrývky hlavy z gumy alebo plastov (s výnimkou ochranných
pokrývok hlavy)

6506 91 00

p/st

S

CPA 32.99.12: Guľôčkové perá; značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo iným pórovitým hrotom; patentné ceruzky
32.99.12.10

Gulôčkové perá

9608 [10 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S
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32.99.12.30

Perá a popisovače, značkovače, zvýrazňovače s plsteným alebo
iným pórovitým hrotom

9608 20 00

p/st

S

32.99.12.50

Patentné alebo vysúvacie ceruzky

9608 40 00

p/st

S

Poznámky

CPA 32.99.13: Perá na rysovanie tušom; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá
32.99.13.30

Rysovacie, vyťahovacie perá na tuš

9608 31 00

p/st

S

32.99.13.50

Plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá (iné ako na rysovanie
tušom)

9608 [39 (10 + 90)]

p/st

S

CPA 32.99.14: Súpravy písacích potrieb, držadlá na perá, držadlá na ceruzky a podobné výrobky; ich časti a súčasti
32.99.14.10

Perové alebo ceruzkové súpravy obsahujúce dva alebo viac písa
cích nástrojov

9608 50 00

kg

S

32.99.14.30

Náhradné náplne do guľôčkových pier skladajúcich sa
z guľôčkového hrotu a zásobníka náplne

9608 [60 (10 + 90)]

p/st

S

32.99.14.50

Písacie perá a špičky na perá; rydlá na rozmnožovače; držadlá
na pero, držadlá na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti
(vrátane ochranných krytov a príchytiek) výrobkov patriacich
pod HS 96.08

9608 [91 00 + 99 (20 +
80)]

—

S

CPA 32.99.15: Ceruzky, tuhy, pastelky, kresliace uhle, kriedy na písanie alebo kreslenie a krajčírske kriedy
32.99.15.10

Ceruzky a farebné ceruzky, s tuhou v pevnom plášti
(s výnimkou ceruziek na lekárske, kozmetické alebo toaletné
použitie)

9609 [10 (10 + 90)]

p/st @

S

32.99.15.30

Tuhy do ceruziek, čierne alebo farebné

9609 20 00

p/st @

S

32.99.15.50

Pastelky, kresliace uhlíky, kriedy na písanie alebo kreslenie
a krajčírske kriedy

9609 [90 (10 + 90)]

kg

S

CPA 32.99.16: Bridlicové tabuľky a tabule; dátumové, pečatiace alebo číslovacie razidlá a pod.; pásky do písacích strojov a podobné farbiace
pásky; farbiace podušky
32.99.16.10

Bridlicové tabuľky a tabule, s povrchom upraveným na písanie
alebo kreslenie

9610 00 00

p/st @

S

32.99.16.30

Dátumové pečiatky, pečatidlá alebo číslovačky, na ručné
použitie

9611 00 00

p/st @

S

32.99.16.50

Podušky na pečiatkovú farbu (s výnimkou farebníkového valca
na ručné použitie)

9612 20 00

p/st @

S

32.99.16.70

Pásky do písacích strojov alebo podobné farbiace pásky, potiah
nuté tušom alebo inak na tlačenie (s výnimkou uhlíkových
valcov alebo iných kopírovacích papierových pásov)

9612 [10 (10 + 20 + 80)]

p/st @

S

p/st

S

p/st @

S

CPA 32.99.21: Dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče a pod.
32.99.21.30

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové dáždniky, záhradné dáždniky
a podobné dáždniky (s výnimkou obalov na dáždniky)

6601 [10 00 + 91 00 + 99
(11 + 19 + 90)]

32.99.21.50

Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky
a podobné výrobky

6602 00 00

CPA 32.99.22: Časti, súčasti, výstroj a príslušenstvo dáždnikov, slnečníkov, vychádzkových palíc, palíc so sedadielkom, bičov a pod.
32.99.22.00

Časti, súčasti, výstroj a príslušenstvo dáždnikov, slnečníkov,
vychádzkových palíc, palíc so sedadielkom, bičov, jazdeckých
bičíkov a pod.

6603 [20 00 + 90 90]

—

S

CPA 32.99.23: Stláčacie gombíky, patentné gombíky, spojovacie dvojhlavé gombíky a ich časti a súčasti; gombíky; zipsy
32.99.23.00

Stláčacie gombíky, patentné gombíky, spojovacie dvojhlavé
gombíky a ich časti a súčasti; gombíky; zipsy

9606 [10 00 + 21 00 +
22 00 + 29 00] + 9607
[11 00 + 19 00]

—

S
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CPA 32.99.24: Formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov; gombíkové polotovary; časti a súčasti zipsov
32.99.24.30

Formy na gombíky a iné časti a súčasti gombíkov, gombíkové
polotvary

9606 30 00

kg

S

32.99.24.50

Reťazová lopatka, klzná časť, behúň, ukončenie a úzke pásy
rôznych dĺžok montované s reťazovými lopatkami na zipsy

9607 [20 (10 + 90)]

—

S

kg

S

CPA 32.99.30: Výrobky z ľudských vlasov alebo zvieracích chlpov; podobné výrobky z textilných materiálov
32.99.30.00

Výrobky z ľudských vlasov alebo zvieracích chlpov; podobné
výrobky z textilných materiálov

6703 00 00 + 6704 [11 00
+ 19 00 + 20 00 + 90 00]

CPA 32.99.41: Zapaľovače cigariet a iné zapaľovače; fajky a cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti a súčasti
32.99.41.10

Zapaľovače na cigarety a iné zapaľovače (vrátane mechanických
zapaľovačov, elektrických zapaľovačov, chemických zapaľo
vačov, nemechanických zapaľovačov, vozidlových zapaľovačov)

9613 [10 00 + 20 (10 + 90)
+ 00)]

32.99.41.30

Fajky (vrátane fajkových hláv) a cigarové alebo cigaretové špičky
a ich časti a súčasti

9614 00 90

p/st @

S

kg

S

CPA 32.99.42: Časti a súčasti zapaľovačov; pyroforické zliatiny; výrobky z horľavých materiálov
32.99.42.10

Ferocer, pyroforické zliatiny, výrobky z horľavých materiálov,
i. n.

3606 [90 (10 + 90)]

kg

S

32.99.42.30

Časti a súčasti cigariet a ostatných zapaľovačov (s výnimkou
pazúrikov, knôtov, paliva v ampulkách, fľaškách, nádobách
a iných zásobníkoch používaných na plnenie alebo opätovne
napĺňanie cigariet alebo podobných zapaľovačov)

9613 90 00

—

S

p/st @

S

CPA 32.99.43: Kvapalné palivá alebo palivá zo skvapalneného plynu v nádobách s objemom ≤ 300 cm3
32.99.43.00

Tekuté palivá alebo palivá zo skvapalneného plynu v nádobách,
do zapaľovačov, s obsahom ≤ 300 cm3

3606 10 00

CPA 32.99.51: Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo na iné zábavy vrátane kúzelníckych rekvizít a žartovných výrobkov
32.99.51.30

Výrobky pre vianočné sviatky s výnimkou prírodných vianoč
ných stromčekov; stojanov pre vianočné stromčeky; sviečok;
podstavcov a podobne používaných na dekoráciu pobožných
miest; elektrických girlánd

9505 [10 (10 + 90)]

—

S

32.99.51.50

Výrobky na slávnosti, karnevaly alebo iné druhy zábavy, i. n.

9505 90 00

—

S

CPA 32.99.52: Hrebene na vlasy, hrebene do vlasov a podobné výrobky; sponky do vlasov; natáčky; toaletné rozprašovače, ich rozpra
šovacie zariadenia a hlavy
32.99.52.80

Rozprašovače vôní a podobné toaletné rozprašovače, rozprašo
vacie zariadenia a hlavy na ne (s výnimkou zásobníkov pre
rozprašovače podávané osobitne, gumených bánk)

9616 [10 (10 + 90)]

kg

S

9023 [00 (10 + 80)]

kg

S

3406 00 00

kg

S

CPA 32.99.53: Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
32.99.53.00

Nástroje, prístroje a modely konštruované na predvádzacie
účely a nevhodné na iné použitie (s výnimkou pozemného
leteckého trenažéra, tlačených schém, diagramov alebo
ilustrácií)

CPA 32.99.54: Sviečky, tenké sviečky a podobné výrobky
32.99.54.00

Sviece, sviečky a podobné výrobky (vrátane nočného svetla
s plavákom) (s výnimkou antiastmatických sviec, voskových
zápaliek, sírových pásov, knôtov a sviec)
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—

S

CPA 32.99.55: Umelé kvetiny, lístie a ovocie a ich súčasti
32.99.55.00

Umelé kvetiny, lístie a ovocie a ich súčasti

6702 [10 00 + 90 00]

CPA 32.99.59: Ostatné rôzne výrobky i. n.
32.99.59.10

Dýchacie prístroje a plynové masky (iné ako liečebné dýchacie
prístroje a ochranné masky bez mechanických častí
a vymeniteľných filtrov)

9020 00 00

p/st @

S

32.99.59.20

Výrobky z čriev (s výnimkou z priadky morušovej), zo zlatote
peckej fólie, mechúrov alebo šliach

4206 00 00

kg

S

32.99.59.30

Rezbárske materiály živočíšneho pôvodu ako napríklad slono
vina, kosti, korytnačina, rohovina, koral, základná zmes z perál

9601 [10 00 + 90 (10 +
90)]

kg

S

32.99.59.40

Opracované prírodné materiály rastlinného alebo nerastného
pôvodu …, tvarované … výrobky z vosku, stearínu, …

9602 00 00

kg

S

32.99.59.50

Ručné sitá a rešetá

9604 00 00

kg

S

32.99.59.60

Izolačné fľaše a iné termosky, kompletné s puzdrami: ich časti
a súčasti (s výnimkou s oddeliteľným vnútorným sklom)

9617 [00 (11 + 19 + 90)]

kg

S

32.99.59.70

Krajčírske figuríny, …, automaty a iné oživené scény pre
výkladné skrine

9618 00 00

kg

S

32.99.59.80

Glóbusy, tlačené (okrem reliéfnych glóbusov)

4905 10 00

p/st @

S

—

I

—

—

I

—

—

I

—

I

NACE 33.11: Oprava kovových konštrukcií
CPA 33.11.12: Oprava a údržba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
33.11.12.00

Oprava a údržba kovových cisterien, nádrží, kadí a iných nádob

—

CPA 33.11.13: Oprava a údržba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
33.11.13.00

Opravy a údržba parných generátorov (s výnimkou teplovod
ných kotlov ústredného kúrenia) a kovových potrubných
systémov v priemyselných podnikoch

CPA 33.11.19: Oprava a údržba ostatných hotových kovových výrobkov
33.11.19.00

Oprava a údržba nedomácich kotlov na ústredné kúrenie

NACE 33.12: Oprava strojov
CPA 33.12.11: Oprava a údržba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
33.12.11.00

Oprava a údržba motorov a turbín (s výnimkou motorov lieta
diel, dvojstopých a jednostopých vozidiel)

—

CPA 33.12.12: Oprava a údržba zariadení na kvapalný pohon, ostatných čerpadiel, kompresorov, kohútikov a ventilov
33.12.12.10

Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov

—

—

I

33.12.12.20

Oprava a údržba kohútov a ventilov

—

—

I

—

—

I

CPA 33.12.14: Oprava a údržba rúr, pecí a horákov
33.12.14.00

Opravy a údržba pecí a horákov pre pece

Poznámky
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CPA 33.12.15: Oprava a údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení
33.12.15.00

Opravy a údržba zdvíhacieho a manipulačného zariadenia

—

CPA 33.12.18: Oprava a údržba iných chladiacich a ventilačných zariadení ako pre domácnosti
33.12.18.00

Opravy a údržba chladiacich a vetracích zariadení, iných než
pre domácnosť

CPA 33.12.19: Oprava a údržba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
33.12.19.90

Opravy a údržba ostatných strojov a zariadení na všeobecné
účely, i. n.

CPA 33.12.21: Oprava a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
33.12.21.10

Údržba a opravy poľnohospodárskych traktorov

—

—

I

33.12.21.20

Opravy a údržba strojov, prístrojov a zariadení pre poľnohos
podárstvo a lesníctvo

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

I

CPA 33.12.22: Oprava a údržba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
33.12.22.00

Údržba a opravy kovoobrábacích strojov

CPA 33.12.23: Oprava a údržba strojov pre metalurgiu
33.12.23.00

Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgiu

CPA 33.12.24: Oprava a údržba strojov a zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
33.12.24.00

Opravy a údržba strojov a zariadení na ťažbu, lámanie
a stavebníctvo

—

CPA 33.12.25: Oprava a údržba strojov a zariadení pre potravinárstvo, na výrobu nápojov a spracovanie tabaku
33.12.25.00

Opravy a údržba strojov, prístrojov a zariadení na spracovanie
jedál, nápojov a tabaku

—

I

—

I

—

—

I

—

—

I

—

CPA 33.12.26: Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
33.12.26.00

Opravy a údržba strojov pre textilnú, odevnú a kožiarsku
výrobu

—

CPA 33.12.27: Oprava a údržba strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
33.12.27.00

Opravy a údržba strojov a prístrojov na výrobu papiera,
kartónu alebo lepenky

CPA 33.12.28: Oprava a údržba strojov na výrobu plastov a gumy
33.12.28.00

Oprava a údržba strojov na výrobu plastov a gumy

CPA 33.12.29: Oprava a údržba ostatných strojov na špeciálne účely
33.12.29.10

Údržba a oprava obrábacích strojov na opracovanie dreva,
korku, kameňa, tvrdej gumy a podobných tvrdých materiálov

—

—

I

33.12.29.90

Oprava a údržba ostatných jednoúčelových strojov a zariadení,
i. n.

—

—

I

Poznámky
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NACE 33.13: Oprava elektronických a optických prístrojov
CPA 33.13.11: Oprava a údržba meracích, testovacích a navigačných nástrojov a prístrojov
33.13.11.10

Opravy a údržba nástrojov a prístrojov, na kontrolu, skúšanie,
navigáciu a na iné účely (s výnimkou priemyselných kontrol
ných zariadení)

—

—

I

33.13.11.20

Opravy a údržba prístrojov a zariadení na meranie času vo
výrobe

—

—

I

CPA 33.13.12: Oprava a údržba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
33.13.12.00

Opravy a údržba lekárskeho a chirurgického zariadenia

—

—

I

—

I

—

I

CPA 33.13.13: Oprava a údržba profesionálnych optických a fotografických prístrojov a zariadení
33.13.13.00

Opravy a údržba profesionálnych fotografických, kinematogra
fických a optických prístrojov

—

CPA 33.13.19: Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
33.13.19.00

Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických
prístrojov

—

NACE 33.14: Oprava elektrických prístrojov
CPA 33.14.11: Oprava a údržba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení
33.14.11.20

Opravy
a
údržba
a transformátorov

elektromotorov,

generátorov

—

—

I

33.14.11.50

Opravy a údržba elektrického rozvádzacieho a riadiaceho zaria
denia

—

—

I

—

I

CPA 33.14.19: Oprava a údržba ostatných profesionálnych elektronických prístrojov
33.14.19.00

Opravy a údržba rôzneho elektrického zariadenia (s výnimkou
elektrických rozvodov a ovládacích prístrojov, motorov, gene
rátorov a transformátorov, televízorov a rádioprijímačov)

—

NACE 33.15: Oprava a údržba lodí a člnov
CPA 33.15.10: Oprava a údržba lodí a člnov
33.15.10.10

Opravy lodí, člnov a plávajúcich stavieb (s výnimkou jácht,
iných zábavných alebo športových plavidiel, veslových člnov
a kánoí)

—

—

I

33.15.10.30

Údržba a opravy rekreačných a súťažných (športových) člnov

—

—

I

—

I

—

I

NACE 33.16: Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
CPA 33.16.10: Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
33.16.10.00

Opravy a údržba civilných lietadiel a leteckých motorov

—

NACE 33.17: Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
CPA 33.17.11: Oprava a údržba železničných lokomotív a vozového parku
33.17.11.00

Opravy a údržba železničných a električkových lokomotív
a vozňového parku a mechanických (a elektromechanických)
prístrojov na signalizáciu, zabezpečenie a riadenie dopravy

—

M
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NACE 33.19: Oprava ostatných prístrojov
CPA 33.19.10: Oprava ostatných zariadení
33.19.10.20

Opravy nepremokavých plachiet a kempingového vybavenia
a ostatných hotových textilných výrobkov

—

NACE 33.20: Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
CPA 33.20.11: Inštalácie parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia, vrátane inštalácií kovových potrubných sietí v priemyselných
zariadeniach
33.20.11.00

Montáž parných generátorov (s výnimkou teplovodných kotlov
ústredného kúrenia), vrátane montáže kovových potrubných
systémov v priemyselných podnikoch

—

—

I

—

—

I

CPA 33.20.21: Inštalácie kancelárskych a účtovníckych strojov
33.20.21.00

Inštalácie kancelárskych strojov a prístrojov

CPA 33.20.29: Inštalácie ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
33.20.29.10

Inštalácie motorov a turbín (s výnimkou motorov lietadiel,
dvojstopých a jednostopých vozidiel)

—

—

I

33.20.29.20

Inštalácie čerpadiel a kompresorov

—

—

I

33.20.29.30

Inštalácie horákov pre rúry a pece

—

—

I

33.20.29.40

Inštalácie zdvíhacieho a manipulačného zariadenia (s výnimkou
výťahov a eskalátorov)

—

—

I

33.20.29.50

Inštalácie chladiacich a vetracích zariadení, iných než pre
domácnosť

—

—

I

33.20.29.60

Inštalácie strojov a zariadení na hlavné použitie, na váženie,
filtráciu, destiláciu, balenie, fľaškovanie, striekanie, parné/
pieskové vrhanie, kalandrovanie (mangľovanie)

—

—

I

33.20.29.70

Montáž obrábacích strojov na opracovanie dreva, korku,
kameňa, tvrdej gumy a podobných tvrdých materiálov

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

—

I

CPA 33.20.31: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo
33.20.31.00

Inštalácie, montáž strojov, prístrojov a zariadení pre poľnohos
podárstvo a lesníctvo

CPA 33.20.32: Inštalácie kovoobrábacích strojov
33.20.32.00

Inštalačné služby pre kovoobrábacie stroje

CPA 33.20.33: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení pre metalurgiu
33.20.33.00

Inštalácie strojov a zariadení pre metalurgiu

CPA 33.20.34: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení pre ťažbu
33.20.34.00

Inštalácie strojov a zariadení na ťažbu, lámanie a stavebníctvo

CPA 33.20.35: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení pre potravinárstvo, na výrobu nápojov a spracovanie tabaku
33.20.35.00

Inštalácie strojov, prístrojov a zariadení na spracovanie jedál,
nápojov a tabaku

—

—

I
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CPA 33.20.36: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
33.20.36.00

Inštalácie strojov a prístrojov pre textilnú, odevnú a kožiarenskú
výrobu

—

I

—

I

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

—

I

—

CPA 33.20.37: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení na výrobu papiera a papierovej lepenky
33.20.37.00

Inštalácie strojov a prístrojov na výrobu papiera, kartónu alebo
lepenky

—

CPA 33.20.38: Inštalácie priemyselných strojov a zariadení na výrobu plastov a gumy
33.20.38.00

Inštalácie priemyselných strojov a zariadení na výrobu plastov
a gumy

CPA 33.20.39: Inštalácie ostatných strojov na špeciálne účely
33.20.39.00

Inštalácie jednoúčelových strojov, i. n.

CPA 33.20.41: Inštalácie profesionálnych zdravotníckych prístrojov, presných a optických nástrojov
33.20.41.00

Inštalácie lekárskeho alebo chirurgického zariadenia

CPA 33.20.42: Inštalácie profesionálnych elektronických prístrojov
33.20.42.00

Inštalácie profesionálnych elektronických prístrojov

CPA 33.20.50: Inštalácie elektrických prístrojov
33.20.50.20

Inštalácie elektromotorov, generátorov a transformátorov

—

—

I

33.20.50.50

Inštalácie elektrického rozvádzacieho a riadiaceho zariadenia

—

—

I

33.20.50.90

Inštalácie rôzneho elektrického zariadenia, s výnimkou elektric
kého signalizačného zariadenia pre cesty, ulice …

—

—

I

—

—

I

—

—

I

CPA 33.20.60: Inštalácie prístrojov na riadenie priemyselných procesov
33.20.60.00

Projektovanie a kompletizácia zariadení na riadenie priemy
selnej výroby a automatizovaných výrobných závodov

CPA 33.20.70: Inštalácie ostatných výrobkov i. n.
33.20.70.00

Inštalácie prístrojov a zariadení na meranie času vo výrobe

NACE 99.t: Kód T
CPA 99.tt: Kód T
24.10.T1.10

Surové železo

—

kg

V

A1

24.10.T1.21

Surová oceľ: nelegovaná oceľ vyrábaná v elektrických peciach

—

kg

V

B1

24.10.T1.22

Surová oceľ: nelegovaná oceľ vyrábaná inými technológiami
ako v elektrických peciach

—

kg

V

B1

24.10.T1.31

Surová oceľ: nelegovaná, iná ako nehrdzavejúca, vyrábaná
v elektrických peciach

—

kg

V

B2

24.10.T1.32

Surová oceľ: nelegovaná, iná ako nehrdzavejúca, vyrábaná
inými technológiami ako v elektrických peciach

—

kg

V

B2

24.10.T1.41

Surová oceľ: nehrdzavejúca
v elektrických peciach

—

kg

V

B3

a

teplovzdorná,

vyrábaná
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24.10.T1.42

Surová oceľ: nehrdzavejúca a teplovzdorná, vyrábaná inými
technológiami ako v elektrických peciach

—

kg

V

B3

24.10.T2.11

Ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch (široký pás), so
šírkou 600 mm alebo viac

—

kg

V

C1

24.10.T2.12

Ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch, so šírkou
menšou ako 600 mm

—

kg

V

C2

24.10.T2.21

Platne a listy valcované v širokých pásoch

—

kg

V

C3

24.10.T2.22

Platne, listy a široké ploché výrobky valcované v iných ako
širokých pásoch

—

kg

V

24.10.T2.31

Drôt valcovaný za tepla vo zvitkoch

—

kg

V

24.10.T2.41

Vystužovacie tyče

—

kg

V

24.10.T2.42

Ďalšie tyče valcované za tepla

—

kg

V

24.10.T2.43

Ľahké profily valcované za tepla a kované, veľkosti menšej ako
80 mm a uholníky

—

kg

V

24.10.T2.44

Ťažké profily

—

kg

V

24.10.T2.51

Štetovnicová stena

—

kg

V

24.10.T2.52

Koľajový materiál

—

kg

V

24.10.T2.60

Zvárané profily

—

kg

V

24.10.T3.10

List, platňa a pás valcovaný za studena, šírkou 600 mm alebo
viac

—

kg

V

24.10.T3.20

Elektrický list a pás

—

kg

V

24.10.T3.30

Cínové plechy, ostatné pocínované listy a elektrolyticky pochró
movanej ocele (ECCS)

7212 40 20

kg

V

24.10.T3.40

Za tepla pokovované listy

—

kg

V

24.10.T3.50

Elektrolyticky pokovované listy

—

kg

V

24.10.T3.60

Organicky pokryté listy

—

kg

V

NACE 99.z: Kód Z
CPA 99.zz: Kód Z
10.00.00.Z1

Pripravené a konzervované mäso, droby alebo krv vrátane
pripravených jedál z mäsa a drobov

1601 [00 (10 + 91 + 99)] +
90) + 31 (11 + 19 + 30 +
90) + 32 (11 + 19 + 30 +
90) + 39 (21 + 29 + 40 +
80) + 41 (10 + 90) + 42 (10
+ 90) + 49 (11 + 13 + 15 +
19 + 30 + 50 + 90) + 50
(10 + 31 + 95) + 90 (10 +
31 + 51 + 61 + 69 + 72 +
74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

10.00.00.Z2

Ryby, kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak
pripravené alebo konzervované, vrátane pripravených pokrmov
a jedál

1604 [11 00 + 12 (10 + 91
+ 99) + 13 (11 + 19 + 90) +
14 (11 + 16 + 18 + 90) +
15 (11 + 19 + 90) + 16 00
+ 19 (10 + 31 + 39 + 50 +
91 + 92 + 93 + 94 + 95 +
98) + 20 (05 + 10 + 30 +
40 + 50 + 70 + 90)] +
1605 [10 00 + 20 (10 + 91
+ 99) + 30 (10 + 90) +
40 00 + 90 (11 + 19 + 30 +
90)]

kg

S

5.10.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 262/257

Merná
Jednotka

P

2002 [10 (10 + 90)] + 2003
[10 (20 + 30) + 20 00 +
90 00] + 2004 [90 (10 + 30
+ 50 + 91 + 98)] + 2005
[40 00 + 51 00 + 59 00 +
60 00 + 70 00 + 80 00 +
91 00 + 99 (10 + 20 + 30 +
40 + 50 + 60 + 90)]

kg

S

Prípravky pre výživu zvierat (s výnimkou výživy pre psy
a mačky, balené pre maloobchod)

2309 [90 (10 + 20 + 31 +
33 + 35 + 39 + 41 + 43 +
49 + 51 + 53 + 59 + 70 +
91 + 95 + 99)]

kg

S

13.10.61.Z1

Priadza z nečesaných bavlnených vlákien, nebalená pre maloob
chod

5205 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 (10 +
90) + 31 00 + 32 00 +
33 00 + 34 00 + 35 00] +
5206 [11 00 + 12 00 +
13 00 + 14 00 + 15 00 +
31 00 + 32 00 + 33 00 +
34 00 + 35 00]

kg

T

13.10.61.Z2

Priadza z česaných bavlnených vlákien, nebalená pre maloob
chod

5205 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 26 00 +
27 00 + 28 00 + 41 00 +
42 00 + 43 00 + 44 00 +
46 00 + 47 00 + 48 00] +
5206 [21 00 + 22 00 +
23 00 + 24 00 + 25 00 +
41 00 + 42 00 + 43 00 +
44 00 + 45 00]

kg

T

13.10.83.Z0

Priadza zo syntetických strižových vlákien, zmiešaná s vlnou,
nebalená pre maloobchod

5509 [52 00 + 61 00 + 91
00]

kg

T

13.20.20.Z1

Bavlnené tkaniny, s hmotnosťou ≤ 200 g/m2 (s výnimkou gázy
a farebnej priadze)

5208 [11 90 + 12 (16 +
19 + 96 + 99) + 13 00 +
19 00 + 21 90 + 22 (16 +
19 + 96 + 99) + 23 00 +
29 00 + 31 00 + 32 (16 +
19 + 96 + 99) + 33 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 (10 + 90)] + 5210
[11 00 + 19 00 + 21 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 59 00] +
90) + 12 (10 + 90) + 13
(10 + 90) + 15 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.Z2

Bavlnené tkaniny, s hmotnosťou > 200 g/m2 (s výnimkou
farebnej priadze)

5209 [11 00 + 12 00 +
19 00 + 21 00 + 22 00 +
29 00 + 31 00 + 32 00 +
39 00 + 51 00 + 52 00 +
59 00] + 5211 [11 00 +
12 00 + 19 00 + 20 00 +
31 00 + 32 00 + 39 00 +
51 00 + 52 00 + 59 00] +
5212 [21 (10 + 90) + 22
(10 + 90) + 23 (10 + 90) +
25 (10 + 90)]

m2

T

13.20.20.Z3

Tkaniny z bavlny a priadze rôznych farieb (s výnimkou
denimu)

5208 [41 00 + 42 00 +
43 00 + 49 00] + 5209
[41 00 + 43 00 + 49 00] +
5210 [41 00 + 49 00] +
5211 [41 00 + 43 00 + 49
(10 + 90)] + 5212 [14 (10 +
90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

PRODCOM

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

10.00.00.Z3

Zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe
alebo kyseline octovej, vrátane pripravených jedál zo zeleniny

10.90.10.Z0

Poznámky

L 262/258

SK

PRODCOM

Úradný vestník Európskej únie

Popis

Colný sadzobník pre rok 2010

5.10.2010

Merná
Jednotka

P

23.69.19.Z0

Rúry a ďalšie cementové články, kamene a umelé kamene,
príslušenstvo

6810 99 00

kg

S

24.10.21.Z0

Ingoty, ďalšie primárne formy a dlhé polotovary z nelegovanej
ocele

7206 [10 00 + 90 00] +
7207 [11 (11 + 14 + 16 +
90) + 19 (12 + 19 + 80) +
20 (11 + 15 + 17 + 19 +
52 + 59 + 80)]

kg

S

24.10.22.Z0

Ingoty, ďalšie primárne
z nehrdzavejúcej ocele

polotovary

7218 [10 00 + 99 (11 + 19
+ 20 + 80)]

kg

S

24.10.23.Z0

Ingoty, ďalšie primárne formy a dlhé polotovary z legovanej
ocele inej ako nehrdzavejúcej

7224 [10 (10 + 90) + 90
(02 + 03 + 05 + 07 + 18 +
31 + 38 + 90)]

kg

S

24.10.33.Z0

Ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch, so šírkou
600 mm alebo viac, z nehrdzavejúcej ocele

7219 [11 00 + 12 (10 + 90)
+ 13 (10 + 90) + 14 (10 +
90)]

kg

S

24.10.34.Z0

Ploché výrobky valcované za tepla vo zvitkoch, so šírkou menej
ako 600 mm, z nehrdzavejúcej ocele

7220 [11 00 + 12 00]

kg

S

24.10.41.Z0

Nepotiahnuté listy, platne a pásy, valcované za studena (vrátane
nežíhaných elektrických listov a pásov), so šírkou 600 mm
alebo väčšou, z inej ako nehrdzavejúcej ocele

7209 [15 00 + 16 90 +
17 90 + 18 (91 + 99) +
25 00 + 26 90 + 27 90 +
28 90 + 90 (20 + 80)]

kg

S

24.32.10.Z1

Úzke a strihané pásy valcované za studena, z nelegovanej
a legovanej ocele (inej ako nehrdzavejúcej), so šírkou
< 600 mm

7211 [23 (30 + 80) + 29 00
+ 90 (20 + 80)] + 00)]

kg

S

24.32.10.Z2

Úzke a strihané pásy valcované za studena, z nehrdzavejúcej
ocele (s výnimkou izolovaných elektrických pásov, vlnitých
pásov s jednou pílovitou hranou alebo fazetou), so šírkou
< 600 mm

7220 [20 (21 + 29 + 41 +
49 + 81 + 89) + 90 (20 +
80)]

kg

S

24.32.20.Z1

Oceľové plechy a pásy, rovnako aj strihané pásy valcované za
studena (z nelegovanej ocele), tepelne alebo elektrolyticky poko
vované, so šírkou < 600 mm

7212 [10 90 + 20 00 +
30 00 + 50 (20 + 30 + 40 +
61 + 69 + 90)]

kg

S

24.32.20.Z2

Organicky pokryté oceľové plechy a pásy valcované za studena
z organicky pokrytých oceľových plechov, so šírkou < 600 mm

7212 40 80

kg

S

26.99.00.Z0

Ostatné jednotky strojov na automatické spracovanie údajov

8471 [80 00 + 90 00]

p/st

S

29.99.00.Z0

Bleskové svetlo; Fotografické prístroje zväčšovacie; prístroje pre
fotografické laboratóriá; negatoskopy; projekčné plochy

9006 [61 00 + 69 00] +
9008 40 00 + 9010 [10 00
+ 50 00 + 60 00]

—

S

39.99.00.Z0

Montované budovy z plastu, cementu alebo hliníka

9406 00 80

—

S

39.99.00.Z1

Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným
spaľovaním do vozidiel patriacich pod HS 87, s obsahom
valcov ≤ 1 000 cm3

8407 [31 00 + 32 (10 + 90)
+ 00)]

p/st

S

39.99.00.Z2

Vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným
spaľovaním do vozidiel patriacich pod HS 87, s obsahom
valcov > 1 000 cm3

8407 [34 (10 + 30 + 91 +
99)]

p/st

S

39.99.00.Z3

Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia
a mechanické návestné, bezpečnostné alebo kontrolné
a ovládacie prístroje na železničnú alebo električkovú dopravu;
časti a súčasti koľajového zvrškového upevňovacieho materiálu
a nepojazdných zariadení, mechanických (tiež elektromechanic
kých) návestných, bezpečnostných alebo kontrolných
a ovládacích prístrojov na železničnú alebo električkovú
dopravu, na cestnú alebo riečnu dopravu, na parkoviská, na
prístavné a letiskové zariadenia

8608 [00 (10 + 90)]

—

S

39.99.00.Z4

Sponky do vlasov, kovové natáčky na vlasy, štipce, a ich časti
a súčasti (s výnimkou elektrotermických prístrojov na úpravu
vlasov)

9615 90 00

kg

S

* = Zmena v záhlaví PRODCOM zoznamu 2009
@ = Zmena v colnom sadzobníku
¤ = Zmena v popise v PRODCOM zozname 2009

formy

a

dlhé

Poznámky

S2

