
 

PRÍLOHA 22-01 

Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií opracovania, ktoré zakladajú 
nepreferenčný pôvod 

ÚVODNÉ POZNÁMKY 

1. Vymedzenia pojmov 

1.1. Odkazy na „výrobu“, „produkciu“ alebo „spracovanie“ tovaru zahŕňajú akýkoľvek druh operácií opracovania, montáže 
alebo spracovateľských operácií. 

Metódy získavania tovaru zahŕňajú výrobu, produkciu, spracovanie, chov, pestovanie, šľachtenie, ťažbu, extrakciu, 
zber, rybolov, chytanie do pascí, zhromažďovanie, zber, lov a odlov. 

1.2. „Materiál“ zahŕňa zložky, časti, súčasti, komponenty, montážne podskupiny a tovary, ktoré sú fyzicky začlenené do 
iného tovaru, alebo ktoré podliehajú spracovaniu pri výrobe iného tovaru. 

„Pôvodný materiál“ je materiál, ktorého krajina pôvodu, ako sa stanovuje podľa týchto pravidiel, je rovnaká ako 
krajina, v ktorej sa tento materiál používa pri výrobe. 

„Nepôvodný materiál“ je materiál, ktorého krajina pôvodu, ako sa stanovuje podľa týchto pravidiel, nie je rovnaká 
ako krajina, v ktorej sa tento materiál používa pri výrobe. 

„Výrobok“ je vyrobený výrobok, a to aj vtedy, ak je určený na ďalšie použitie v inej výrobnej operácii. 

1.3. Pravidlo pridanej hodnoty 

a) „Pravidlo pridanej hodnoty X %“ znamená výrobu, pri ktorej dosiahnuté zvýšenie hodnoty, ktoré je výsledkom 
opracovania alebo spracovania, a v prípade potreby začlenenia častí a súčastí s pôvodom v krajine výroby, 
predstavuje najmenej X % ceny výrobku zo závodu. „X“ predstavuje percentuálnu hodnotu uvedenú pre každú 
položku. 

b) „Hodnota dosiahnutá v dôsledku opracovania a spracovania a začlenenia častí a súčastí s pôvodom v krajine 
výroby“ znamená nárast hodnoty v dôsledku samotnej montáže, spolu s akýmikoľvek prípravnými, dokončova
cími a kontrolnými operáciami, a v dôsledku začlenenia akýchkoľvek častí a súčastí s pôvodom v krajine, v ktorej 
boli príslušné operácie vykonané, vrátane zisku a všeobecných nákladov, ktoré vzniknú v danej krajine v dôsledku 
týchto činností. 

c) „Cena zo závodu“ znamená zaplatenú cenu alebo cenu, ktorá sa má zaplatiť, za výrobok pripravený na odber 
v priestoroch výrobcu, v ktorých prebieha posledné opracovanie alebo spracovanie; táto cena musí odrážať všetky 
náklady v súvislosti s výrobou výrobku (vrátane nákladov na všetky použité materiály) po odpočítaní všetkých 
vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze alebo ďalšom vývoze získaného výrobku. 

V prípade, že skutočná zaplatená cena neodráža všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne 
vynaložené, cena zo závodu znamená súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní všetkých vnútroštátnych daní, 
ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze alebo ďalšom vývoze získaného výrobku. 

1.4. Celkové dohotovenie 

Pojem „celkové dohotovenie“ používaný v zozname znamená, že sa musia vykonať všetky operácie nasledujúce po 
strihaní, pletení alebo háčkovaní textílií priamo do tvaru. Celkové dohotovenie sa však nevyhnutne nepovažuje za 
nedokončené, ak nebola vykonaná jedna alebo viacero dokončovacích operácií. 

1.5. Keď sa v tejto prílohe používa pojem „krajina“, chápe sa ako odkaz na pojem „krajina alebo územie“.
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2. Uplatňovanie pravidiel tejto prílohy 

2.1. Pravidlá stanovené v tejto prílohe sa majú uplatňovať na tovar na základe jeho zatriedenia v harmonizovanom 
systéme, ako aj na základe ďalších kritérií, ktoré sa môžu dodatočne stanoviť k položkám alebo podpoložkám 
harmonizovaného systému vytvoreným osobitne na účely tejto prílohy. Na položku alebo podpoložku harmonizo
vaného systému, ktorá je pri použití takýchto kritérií ďalej rozdelená, sa v tejto prílohe odkazuje ako na „rozdelenú 
položku“ alebo „rozdelenú podpoložku“. „Harmonizovaný systém“ je Harmonizovaný systém opisu a číselného 
označovania tovaru (označovaný tiež ako „HS“) zmenený v zmysle odporúčaní Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 
2009 a 26. júna 2010. 

Zatriedenie tovaru do položiek a podpoložiek harmonizovaného systému sa riadi všeobecnými pravidlami na 
interpretáciu harmonizovaného systému a všetkými príslušnými poznámkami k triedam, kapitolám a podpoložkám 
uvedeného systému. Dané pravidlá a poznámky sú súčasťou kombinovanej nomenklatúry, ktorá je stanovená 
v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87. Na účely identifikácie správnej rozdelenej položky alebo podpoložky 
pre určitý tovar v tejto prílohe sa majú uplatňovať všeobecné pravidlá na interpretáciu harmonizovaného systému 
a všetky príslušné poznámky k triedam, kapitolám a podpoložkám uvedeného systému mutatis mutandis, pokiaľ sa 
v tejto prílohe nevyžaduje inak. 

2.2. Odkaz na zmenu nomenklatúrneho zatriedenia tovaru v základných pravidlách uvedených nižšie sa uplatňuje len na 
nepôvodné materiály. 

2.3. Materiály, ktoré získali status pôvodu v niektorej krajine, sa na účely určenia pôvodu tovaru, v ktorom sú takéto 
materiály začlenené, alebo tovaru, ktorý je vyrobený z takýchto materiálov ďalším opracovaním alebo spracovaním 
v danej krajine, považujú za materiály s pôvodom v uvedenej krajine. 

2.4. V prípade, že obchodného hľadiska nie je praktické uchovávať oddelené zásoby zameniteľných materiálov alebo 
tovaru s pôvodom v rôznych krajinách, môže byť krajina pôvodu zmiešaných materiálov alebo tovaru, ktorý je 
nezameniteľný, určená na základe metódy riadenia zásob uznanej v krajine, v ktorej boli materiály alebo tovar 
zmiešané. 

2.5. Na účely uplatňovania základných pravidiel založených na zmene nomenklatúrneho zatriedenia tovaru sa, pokiaľ sa 
v niektorej kapitole neuvádza inak, na nepôvodné materiály, ktoré nespĺňajú základné pravidlo, neprihliada za 
predpokladu, že celková hodnota takýchto materiálov nepresahuje 10 % ceny tovaru zo závodu. 

2.6. Základné pravidlá stanovené na úrovni kapitoly (základné pravidlá kapitoly) majú rovnakú váhu ako základné 
pravidlá stanovené na úrovni ďalšieho členenia a môžu sa uplatňovať alternatívne. 

3. Glosár 

Keď sú základné pravidlá na úrovni ďalšieho členenia založené na zmene v nomenklatúrnom zatriedení tovaru, 
môžu byť vyjadrené pomocou týchto skratiek: 

CC: zmena na príslušnú kapitolu z ktorejkoľvek inej kapitoly. 

CTH: zmena na príslušnú položku z ktorejkoľvek inej položky. 

CTSH: zmena na príslušnú podpoložku z ktorejkoľvek inej podpoložky alebo z akejkoľvek inej položky. 

CTHS: zmena na príslušnú rozdelenú položku z ktoréhokoľvek iného rozdelenia tejto položky alebo z ktorej
koľvek inej položky. 

CTSHS: zmena na príslušnú rozdelenú podpoložku z ktoréhokoľvek iného rozdelenia tejto podpoložky alebo 
z ktorejkoľvek inej podpoložky alebo položky.
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TRIEDA I 

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY 

KAPITOLA 2 

Mäso a jedlé mäsové droby 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov. 

2. Krajinou pôvodu zmesi výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 
hmotnostných % danej zmesi. Hmotnosť materiálov rovnakého pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo. 

Poznámka ku kapitole: 

Ak nie je dodržané základné pravidlo pre položky 0201 až 0206, za krajinu pôvodu mäsa (mäsových drobov) sa 
považuje krajina, v ktorej boli zvieratá, z ktorých bolo mäso (mäsové droby) získané, najdlhšie vykrmované alebo 
chované. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, 
krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chla
dené 

Krajinou pôvodu tovaru tejto položky je krajina, v ktorej 
bolo zviera vykrmované počas obdobia najmenej troch 
mesiacov pred porážkou. 

0202 Mäso z hovädzích zvierat, mrazené Krajinou pôvodu tovaru tejto položky je krajina, v ktorej 
bolo zviera vykrmované počas obdobia najmenej troch 
mesiacov pred porážkou. 

0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené Krajinou pôvodu tovaru tejto položky je krajina, v ktorej 
bolo zviera vykrmované počas obdobia najmenej dvoch 
mesiacov pred porážkou. 

0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené 
alebo mrazené 

Krajinou pôvodu tovaru tejto položky je krajina, v ktorej 
bolo zviera vykrmované počas obdobia najmenej dvoch 
mesiacov pred porážkou. 

0205 Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, 
čerstvé, chladené alebo mrazené 

Krajinou pôvodu tovaru tejto položky je krajina, v ktorej 
bolo zviera vykrmované počas obdobia najmenej troch 
mesiacov pred porážkou. 

KAPITOLA 4 

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde 
nešpecifikované ani nezahrnuté 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov.
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2. Krajinou pôvodu zmesi výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 
hmotnostných % danej zmesi; krajinou pôvodu zmesi výrobkov z položiek 0401 až 0404 je však krajina pôvodu 
materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 hmotnostných % sušiny danej zmesi. Hmotnosť materiálov rovnakého 
pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, 
krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 0408 - Vtáčie vajcia, bez škrupín, sušené, a vaječné 
žĺtky, sušené 

Krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej prebehlo 
sušenie (po odstránení škrupiny a oddelení, ak je to 
potrebné) 

— vtáčích vajec, v škrupinách, čerstvých alebo konzer
vovaných, patriacich do položky HS ex 0407 

— vtáčích vajec, bez škrupín, iných ako sušených, patria
cich do položky HS ex 0408 

— vaječných žĺtkov, iných ako sušených, patriacich do 
položky HS ex 0408 

TRIEDA II 

RASTLINNÉ VÝROBKY 

KAPITOLA 9 

Káva, čaj, maté a koreniny 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov. 

2. Krajinou pôvodu zmesi výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 
hmotnostných % danej zmesi. Hmotnosť materiálov rovnakého pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, 
krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

- Nepražená káva 

0901 11 - - S kofeínom Krajinou pôvodu tovaru tejto podpoložky je krajina, 
v ktorej sa tovar získal v prirodzenom alebo nespraco
vanom stave.
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Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

0901 12 - - Dekofeínovaná Krajinou pôvodu tovaru tejto podpoložky je krajina, 
v ktorej sa tovar získal v prirodzenom alebo nespraco
vanom stave. 

- Pražená káva 

0901 21 - - S kofeínom CTSH 

0901 22 - - Dekofeínovaná CTSH 

KAPITOLA 14 

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov. 

2. Krajinou pôvodu zmesi výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 
hmotnostných % danej zmesi. Hmotnosť materiálov rovnakého pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, 
krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 1404 Bavlníkové lintre, bielené Krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej sa produkt 
vyrába zo surovej bavlny, hodnota ktorej nepresahuje 
50 % ceny výrobku zo závodu. 

TRIEDA IV 

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

KAPITOLA 17 

Cukor a cukrovinky 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov. 

2. Krajinou pôvodu zmesi výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 
hmotnostných % danej zmesi. Hmotnosť materiálov rovnakého pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo.
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Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, 
krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá 
sacharóza, v pevnom stave 

CC 

1702 Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, 
maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; 
cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucu
júce alebo farbiace látky; umelý med, tiež 
zmiešaný s prírodným medom; karamel 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 1702 a) - Chemicky čistá laktóza, maltóza, glukóza 
a fruktóza 

CTHS 

ex 1702 b) - Ostatné CC 

1703 Melasy získané z extrakcie alebo rafinácie 
cukru 

CC 

1704 Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsa
hujúce kakao 

CTH 

KAPITOLA 20 

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov. 

2. Krajinou pôvodu výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 hmotnostných 
% danej zmesi; krajinou pôvodu zmesi výrobkov položky 2009 [šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy 
zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá] je však 
krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 hmotnostných % sušiny danej zmesi. Hmotnosť materiálov 
rovnakého pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, 
krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 2009 Hroznová šťava Ostatné CTH, okrem hroznového muštu položky 2204
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KAPITOLA 22 

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot 

Zvyškové pravidlo kapitoly uplatniteľné na zmesi: 

1. Na účely tohto zvyškového pravidla, „miešanie“ znamená úmyselnú a primerane kontrolovanú operáciu, ktorá 
spočíva v spojení dvoch alebo viacerých zastupiteľných materiálov. 

2. Krajinou pôvodu zmesi výrobkov tejto kapitoly je krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 50 % 
hmotnosti danej zmesi; krajinou pôvodu zmesi vína (položka 2204), vermútu (položka 2205), destilátov, likérov 
a ostatných liehovinových nápojov (položka 2208) je však krajina pôvodu materiálov, ktoré predstavujú viac ako 85 
objemových % danej zmesi. Hmotnosť alebo objem materiálov rovnakého pôvodu sa sčítava. 

3. Ak množstvo žiadneho z použitých materiálov nedosahuje požadovaný percentuálny podiel, krajinou pôvodu zmesi 
je krajina, v ktorej sa miešanie vykonalo. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

V prípade tovaru tejto kapitoly, okrem položky 2208, ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných 
pravidiel a iného zvyškového pravidla (pravidiel) kapitoly, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má pôvod najväčší 
podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 2204 Víno z čerstvého hrozna určené na prípravu 
vermútu obsahujúce pridaný mušt z čerstvého 
hrozna, tiež zahustený, alebo alkohol 

Krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej sa hrozno 
získalo v prirodzenom alebo nespracovanom stave. 

ex 2205 Vermút Výroba z vína z čerstvého hrozna obsahujúceho mušt 
z čerstvého hrozna, tiež zahustený, alebo alkohol, patria
ceho pod položku 2204 

TRIEDA VI 

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU 

KAPITOLA 34 

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, 
leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné 

prípravky na základe sadry 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 3401 Plsť a netkané textílie, impregnované, potiah
nuté alebo pokryté mydlom alebo detergen
tom 

Výroba z plsti alebo netkaných textílií 

ex 3405 Plsť a netkané textílie, impregnované, potiah
nuté alebo pokryté leštidlami alebo krémami 
na obuv, nábytok, podlahy, karosérie, sklo 
alebo kov, čistiacimi pastami a práškami 
a podobnými prípravkami 

Výroba z plsti alebo netkaných textílií
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KAPITOLA 35 

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hmotnosti. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 3502 Sušený vaječný albumín Sušenie (po odstránení škrupiny a oddelení, ak je potreb
né): 

— vtáčích vajec, v škrupinách, čerstvých alebo konzer
vovaných, patriacich do položky HS ex 0407 

— vtáčích vajec, bez škrupín, iných ako sušených, 
patriacich do položky HS ex 0408 alebo 

— vaječných bielkov, iných ako sušených, patriacich do 
položky HS ex 3502 

TRIEDA VIII 

SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ 
POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS) 

KAPITOLA 42 

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky 
z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 4203 - Odevy z usne alebo kompozitnej usne Celkové dohotovenie 

TRIEDA X 

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

KAPITOLA 49 

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 4910 Keramické kalendáre akéhokoľvek druhu, 
tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov, 
zdobené 

CTH
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TRIEDA XI 

TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY 

KAPITOLA 50 

Hodváb 

Poznámka ku kapitole: 

Termotlač musí byť sprevádzaná tlačou na obťahový (snímací) papier, aby ju bolo možné považovať za zakladajúcu 
pôvod. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5001 Kokóny priadky morušovej spôsobilé na 
zmotávanie 

CTH 

5002 Surový hodváb (nesúkaný) CTH 

5003 Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobi
lých na zmotávanie, priadzového odpadu 
a trhaného materiálu) 

CTH 

5004 Hodvábna priadza (iná ako priadza spradená 
z hodvábneho odpadu) neupravená na predaj 
v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných ani nečesaných ani 
inak neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, v kombináciispolu s príprav
nými alebo dokončovacími operáciami, za ktoré sa nepo
važuje zakrucovanie alebo tvarovanie, pričom hodnota 
nepôvodného materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 
48 % ceny výrobku zo závodu 

5005 Priadza spradená z hodvábneho odpadu, 
neupravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných ani nečesaných ani 
inak neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu
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Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5006 Hodvábna priadza a priadza spradená 
z hodvábneho odpadu, upravená na predaj 
v malom; mesinský vlas 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 5006 a) Mesinský vlas CTH 

ex 5006 b) Ostatné Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými alebo 
dokončovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje 
zakrucovanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvod
ného materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5007 Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

KAPITOLA 51 

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia 

Poznámka ku kapitole: 

Termotlač musí byť sprevádzaná tlačou na obťahový (snímaci) papier, aby ju bolo možné považovať za zakladajúcu 
pôvod. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 5101 a) - Potná, vrátane vlny pranej na chrbte: CTH 

ex 5101 b) - Odtučnená, nekarbonizovaná Výroba z potnej vlny, vrátane trhaného odpadu z vlny, 
ktorej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo 
závodu 

ex 5101 c) - Karbonizovaná Výroba z odtučnenej vlny, nekarbonizovanej, ktorej 
hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu 

5102 Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané 
ani nečesané 

CTH
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Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5103 Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých 
chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, 
okrem trhaného materiálu 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5103 a) Karbonizovaný Výroba z nekarbonizovaného odpadu, ktorého hodnota 
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu 

ex 5103 b) Ostatný CTH 

5104 Trhaný materiál z vlny alebo jemných alebo 
hrubých chlpov zvierat 

CTH 

5105 Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, 
mykané alebo česané (vrátane útržkov česanej 
vlny) 

CTH 

5106 Priadza z mykanej vlny, neupravená na predaj 
v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými alebo 
dokončovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje 
zakrucovanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvod
ného materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5107 Priadza z česanej vlny, neupravená na predaj 
v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými alebo 
dokončovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje 
zakrucovanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvod
ného materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu
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Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5108 Priadza z jemných chlpov zvierat (mykaná 
alebo česaná), neupravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými alebo 
dokončovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje 
zakrucovanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvod
ného materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5109 Priadza z vlny alebo jemných chlpov zvierat, 
upravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými alebo 
dokončovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje 
zakrucovanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvod
ného materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5110 Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia 
(vrátane opradenej priadze z vlásia), tiež upra
vená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu

SK L 343/290 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5111 Tkaniny z mykanej vlny alebo mykaných 
jemných chlpov zvierat 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5112 Tkaniny z česanej vlny alebo česaných 
jemných chlpov zvierat 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5113 Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

KAPITOLA 52 

Bavlna 

Zvyškové pravidlo kapitola: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5201 Bavlna, nemykaná ani nečesaná Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5201 a) Bielená Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota nepresahuje 
50 % ceny výrobku zo závodu 

ex 5201 b) Ostatná CTH 

5202 Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu 
a trhaného materiálu) 

CTH 

5203 Bavlna, mykaná alebo česaná CTH 

5204 Bavlnená šijacia niť, tiež upravená na predaj 
v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/291



 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5205 Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahu
júca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, 
neupravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5206 Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahu
júca menej ako 85 % hmotnosti bavlny, 
neupravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5207 Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená 
na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie
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Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5208 Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti 
alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou 
najviac 200 g/m2 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5209 Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti 
alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou viac 
ako 200 g/m2 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5210 Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85 % 
hmotnosti bavlny, v zmesi hlavne alebo 
výlučne s chemickými vláknami, s plošnou 
hmotnosťou najviac 200 g/m2 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5211 Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85 % 
hmotnosti bavlny, v zmesi hlavne alebo 
výlučne s chemickými vláknami, s plošnou 
hmotnosťou viac ako 200 g/m2 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5212 Ostatné bavlnené tkaniny Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

KAPITOLA 53 

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5301 Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; 
ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu 
z priadze a trhaného materiálu) 

CTH
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5302 Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové 
alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ 
a odpad z pravého konope (vrátane odpadu 
z priadze a trhaného materiálu) 

CTH 

5303 Juta a ostatné textilné lykové vlákna (okrem 
ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo 
spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad 
z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze 
a trhaného materiálu) 

CTH 

[5304] 

5305 Kokosové, abakové (manilské konope alebo 
Musa textilis Nee), ramiové a ostatné rastlinné 
textilné vlákna, inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté, surové alebo spracované, ale 
nespradené; kúdeľ, výčesky a odpad z týchto 
vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného 
materiálu) 

CTH 

5306 Ľanová priadza Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5307 Priadza z jutových alebo ostatných textilných 
lykových vlákien položky 5303 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu
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5308 Priadza z ostatných rastlinných textilných 
vlákien; papierová priadza 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5308 a) - Priadza z ostatných rastlinných textilných 
vlákien 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

ex 5308 b) - Papierová priadza CTH 

5309 Ľanové tkaniny Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5310 Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných 
lykových vlákien položky 5303 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5311 Tkaniny z ostatných rastlinných textilných 
vlákien; tkaniny z papierovej priadze 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5311 a) Tkaniny z ostatných rastlinných textilných 
vlákien 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

ex 5311 b) Tkaniny z papierovej priadze CTH
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KAPITOLA 54 

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5401 Šijacia niť z chemických vlákien, tiež upravená 
na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5402 Priadza zo syntetických vlákien (iná ako šijacia 
niť), neupravená na predaj v malom, vrátane 
syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou 
menej ako 67 decitexov 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5403 Priadza z umelých vlákien (iná ako šijacia niť), 
neupravená na predaj v malom, vrátane 
umelého monofilu s dĺžkovou hmotnosťou 
menej ako 67 decitexov 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
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— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5404 Syntetický monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 
decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer 
v priereze nepresahuje 1 mm; pásik a podobné 
tvary (napríklad umelá slama), zo syntetických 
textilných materiálov, so zdanlivou šírkou 
nepresahujúcou 5 mm 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5405 Umelý monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67 
decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer 
v priereze nepresahuje 1 mm; pásik a podobné 
tvary (napríklad umelá slama), z umelých 
textilných materiálov, so zdanlivou šírkou 
nepresahujúcou 5 mm 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5406 Priadza z chemických vlákien (iná ako šijacia 
niť), upravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu,
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— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5407 Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien, 
vrátane tkanín vyrobených z materiálov 
položky 5404 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5408 Tkaniny z priadze z umelých vlákien, vrátane 
tkanín vyrobených z materiálov položky 5405 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

KAPITOLA 55 

Chemické strižné vlákna 

Poznámka ku kapitole: 

Termotlač musí byť sprevádzaná tlačou na obťahový (snímaci) papier, aby ju bolo možné považovať za zakladajúcu 
pôvod. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5501 Kábel zo syntetických vlákien Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny 

5502 Kábel z umelých vlákien Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny 

5503 Syntetické strižné vlákna, nemykané, nečesané 
ani inak spracované na spriadanie 

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny 

5504 Umelé strižné vlákna, nemykané, nečesané ani 
inak spracované na spriadanie 

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny 

5505 Odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze 
a trhaného materiálu) z chemických vlákien 

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
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5506 Syntetické strižné vlákna, mykané, česané 
alebo inak spracované na spriadanie 

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny 
alebo odpadu patriacich pod číselný znak KN 5505 

5507 Umelé strižné vlákna, mykané, česané alebo 
inak spracované na spriadanie 

Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny 
alebo odpadu patriacich pod číselný znak KN 5505 

5508 Šijacia niť z chemických strižných vlákien, tiež 
upravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5509 Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických 
strižných vlákien, neupravená na predaj 
v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5510 Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých striž
ných vlákien, neupravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
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— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5511 Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických striž
ných vlákien, upravená na predaj v malom 

Výroba z: 

— prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak 
neupravených na spriadanie, 

— „grège“ hodvábu alebo hodvábneho odpadu, 

— chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo 

— chemických strižných vlákien, kábla alebo odpadu 
z vlákien, nemykaných, nečesaných alebo inak upra
vených na spriadanie 

alebo 

Potlač alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebiele
ných alebo predbielených, spolu s prípravnými a dokon 
čovacími operáciami, za ktoré sa nepovažuje zakruco
vanie alebo tvarovanie, pričom hodnota nepôvodného 
materiálu (vrátane priadze) nepresiahne 48 % ceny 
výrobku zo závodu 

5512 Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, 
obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac synte
tických strižných vlákien 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5513 Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, 
obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto 
vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavl
nou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 
170 g/m2 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5514 Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, 
obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto 
vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavl
nou, s plošnou hmotnosťou presahujúcou 
170 g/m2 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami
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5515 Ostatné tkaniny zo syntetických strižných 
vlákien 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5516 Tkaniny z umelých strižných vlákien Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

KAPITOLA 56 

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich 

Poznámka ku kapitole: 

Termotlač musí byť sprevádzaná tlačou na obťahový (snímaci) papier, aby ju bolo možné považovať za zakladajúcu 
pôvod 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5601 Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; 
textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku 5 mm 
(vločka), textilný prach a nopky 

Výroba z vlákien 

5602 Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá 
alebo laminovaná 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 5602 a) - Potlačená, farbená (vrátane farbenej na bielo) Výroba z vlákien 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielenej alebo predbielenej plsti, 
spolu s prípravnými alebo dokončovacími operáciami 

ex 5602 b) Impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo lami
novaná 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti, nebielenej 

ex 5602 c) - Ostatné Výroba z vlákien 

5603 Netkané textílie, tiež impregnované, potiah
nuté, pokryté alebo laminované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 5603 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z vlákien 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
netkaných textílií, spolu s prípravnými alebo dokončova
cími operáciami
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ex 5603 b) Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo lami
nované 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
netkaných textílií, nebielených 

ex 5603 c) - Ostatné Výroba z vlákien 

5604 Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; 
textilná priadza a pásik a podobné tvary 
položky 5404 alebo 5405, impregnované, 
potiahnuté, pokryté alebo oplášťované 
kaučukom alebo plastmi 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 5604 a) Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou Výroba z kaučukových nití alebo kordov, nepokrytých 
textíliou 

ex 5604 b) - Ostatné Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo oplášťovanie 
textilnej priadze a pásikov a podobných tvarov, nebiele
ných 

5605 Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením 
ako textilná priadza, alebo pásik alebo 
podobné tvary položky 5404 alebo 5405, 
kombinované s kovom vo forme nite, pásika 
alebo prášku alebo pokrytá kovom 

CTH 

5606 Opradená priadza, pásik a podobné tvary 
položky 5404 alebo 5405, opradené (iné ako 
výrobky položky 5605 a iné ako opradená 
priadza z vlásia); ženilková priadza (vrátane 
povločkovanej ženilkovej priadze); slučková 
priadza 

CTH 

5607 Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané 
alebo oplietané a tiež impregnované, potiah
nuté, pokryté alebo oplášťované plastmi 
alebo kaučukom 

Výroba z vlákien, kokosovej priadze, priadze zo syntetic
kých alebo umelých vlákien alebo monofilu 

5608 Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo 
povrazov; celkom dohotovené rybárske siete 
a ostatné celkom dohotovené siete, z textilných 
materiálov 

CTH 

5609 Výrobky z priadze, pásika alebo podobných 
tvarov položky 5404 alebo 5405, motúzov, 
šnúr, povrazov alebo lán, inde nešpecifikované 
ani nezahrnuté 

Výroba z vlákien, kokosovej priadze, priadze zo syntetic
kých alebo umelých vlákien alebo monofilu 

KAPITOLA 57 

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty.
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5701 Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, 
uzlíkovité, tiež celkom dohotovené 

CTH 

5702 Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, 
tkané, nevšívané ani nepovločkované, tiež 
celkom dohotovené, vrátane druhu „Kelem“, 
„Schumacks“, „Karamanie“ a podobných ručne 
tkaných kobercov 

CTH 

5703 Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, 
všívané, tiež celkom dohotovené 

CTH 

5704 Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, 
z plsti, nevšívané ani nepovločkované, tiež 
celkom dohotovené 

Výroba z vlákien 

5705 Ostatné koberce a ostatné textilné podlahové 
krytiny, tiež celkom dohotovené 

CTH 

KAPITOLA 58 

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5801 Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny, iné ako 
tkaniny položky 5802 alebo 5806 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5801 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo s dokončovacími operáciami 

ex 5801 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5801 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5802 Slučkové uterákoviny (froté) a podobné sluč
kové tkaniny, iné ako stuhy položky 5806; 
všívané textílie, iné ako výrobky položky 5703 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5802 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami
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ex 5802 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5802 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5803 Perlinkové tkaniny, iné ako stuhy položky 
5806 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5803 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5803 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5803 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5804 Tyly a ostatné sieťové textílie, okrem tkaných, 
pletených alebo háčkovaných textílií; čipka 
v metráži, pásoch alebo ako motívy, iná ako 
textílie položky 6002 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5804 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5804 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5804 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5805 Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flan
derský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, 
a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom 
nazývaným „petit point“ alebo krížovým 
stehom), tiež celkom dohotovené 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5805 a) - Potlačené alebo farbené Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5805 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5805 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5806 Stuhy, iné ako tovar položky 5807; stuhy bez 
útku zhotovené z osnovných nití spojených 
lepidlom (bolduky) 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky

SK L 343/304 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 5806 a) - Potlačené alebo farbené (vrátane farbených 
na bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5806 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5806 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5807 Štítky, odznaky a podobné výrobky z textil
ných materiálov, v metráži, pásoch alebo nare
zané na určitý rozmer alebo do tvaru, nevyší
vané 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5807 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5807 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5807 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5808 Prámiky v metráži; ozdobné lemovky 
a podobné výrobky v metráži, bez výšiviek, 
iné ako pletené alebo háčkované; strapce, 
brmbolce a podobné výrobky 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5808 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5808 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5808 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5809 Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizo
vanej priadze položky 5605, druhov používa
ných v odevníctve, ako ozdobné textílie alebo 
na podobné účely, inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky
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ex 5809 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
tkanín, plsti alebo netkaných textílií, spolu s prípravnými 
alebo dokončovacími operáciami 

ex 5809 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

ex 5809 c) - Ostatné Výroba z priadze 

5810 Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov nepre
sahuje 50 % ceny výrobku zo závodu. 

5811 Prešívané textilné výrobky v metráži, zložené 
z jednej alebo niekoľkých vrstiev textilných 
materiálov spojených s výplňovým materiálom 
šitím, prešívaním alebo inak, iné ako výšivky 
položky 5810 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5811 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, plsti alebo netkaných textílií, spolu s s príprav
nými a dokončovacími operáciami 

ex 5811 b) - Impregnované, potiahnuté alebo pokryté Výroba z nebielených textílií, plsti alebo netkaných textílií 

ex 5811 c) - Ostatné Výroba z priadze 

KAPITOLA 59 

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

5901 Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými 
látkami, druhov používaných na vonkajšie 
obaly kníh alebo na podobné účely; kopíro
vacie priesvitné plátno; pripravené maliarske 
plátno; stužené plátno a podobné stužené 
textílie druhov používaných ako klobučnícke 
podložky 

Výroba z nebielených textílií 

5902 Pneumatikové kordové textílie z vysokopev
nostnej priadze z nylonu alebo ostatných 
polyamidov, polyesterov alebo viskózových 
vlákien 

Výroba z priadze
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5903 Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté 
alebo laminované plastmi, iné ako textílie 
položky 5902 

Výroba z nebielených textílií 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5904 Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové 
krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku 
aplikovaného na textilnom podklade, tiež 
rezané do tvaru 

Výroba z nebielených tkanín, plsti alebo netkaných textí
lií 

5905 Textilné tapety Výroba z nebielených textílií 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5906 Pogumované textílie, iné ako textílie položky 
5902 

Výroba z bielených pletených alebo háčkovaných textílií 
alebo z iných nebielených textílií 

5907 Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo 
pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, 
textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo 
podobné textílie 

Výroba z nebielených textílií 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

5908 Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, 
do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo 
podobných výrobkov; žiarové plynové 
pančušky a duté pleteniny na výrobu žiaro
vých plynových pančušiek, tiež impregnované 

Výroba z priadze 

5909 Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež 
s obložením, armatúrou alebo príslušenstvom 
z ostatných materiálov 

Výroba z priadze alebo vlákien 

5910 Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene, 
z textilného materiálu, tiež impregnované, 
potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, 
alebo zosilnené kovom alebo ostatným mate
riálom 

Výroba z priadze alebo vlákien 

5911 Textilné výrobky a tovar, na technické účely, 
špecifikované v poznámke 7 k tejto kapitole 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 5911 a) - Leštiace kotúče alebo prstence, iné ako 
z plsti 

Výroba z priadze, textilného odpadu alebo handier patria
cich pod číselný znak KN 6310 

ex 5911 b) - Ostatné Výroba z priadze alebo vlákien
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KAPITOLA 60 

Pletené alebo háčkované textílie 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

6001 Vlasové textílie, vrátane textílií s „dlhým 
vlasom“ a slučkových textílií, pletené alebo 
háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 6001 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

ex 6001 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6002 Pletené alebo háčkované textílie so šírkou 
nepresahujúcou 30 cm, obsahujúce 5 % hmot
nosti alebo viac elastomernej priadze alebo 
kaučukovej nite, iné ako textílie položky 6001 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6002 a) - Potlačené, farbené (vrátane farbených na 
bielo) 

Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

ex 6002 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6003 Pletené alebo háčkované textílie so šírkou 
nepresahujúcou 30 cm, iné ako textílie 
položky 6001 alebo 6002 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6003 a) Potlačené, farbené (vrátane farbených na bielo) Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

ex 6003 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6004 Pletené alebo háčkované textílie so šírkou 
presahujúcou 30 cm, obsahujúce 5 % hmot
nosti alebo viac elestomernej priadze alebo 
kaučukovej nite, iné ako textílie položky 6001 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6004 a) Potlačené, farbené (vrátane farbených na bielo) Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami
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ex 6004 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6005 Textílie z osnovných pletenín (vrátane textílií 
vyrobených na galónových pletacích strojoch), 
iné ako textílie položiek 6001 až 6004 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6005 a) Potlačené, farbené (vrátane farbených na bielo) Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

ex 6005 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6006 Ostatné pletené alebo háčkované textílie Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6006 a) Potlačené, farbené (vrátane farbených na bielo) Výroba z priadze 

alebo 

Potlač alebo farbenie nebielených alebo predbielených 
textílií, spolu s prípravnými alebo dokončovacími operá
ciami 

ex 6006 b) - Ostatné Výroba z priadze 

KAPITOLA 61 

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

6101 Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, 
peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), 
vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo 
háčkované, iné ako výrobky položky 6103 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6101 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6101 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6102 Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, 
peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), 
vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo 
háčkované, iné ako výrobky položky 6104 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6102 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie
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ex 6102 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6103 Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, 
saká, blejzre, nohavice, nohavice s náprsenkou 
a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné 
ako plavky), pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6103 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6103 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6104 Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, 
kabátiky, blejzre, šaty, sukne, nohavicové 
sukne, nohavice, nohavice s náprsenkou a plec
nicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako 
plavky), pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6104 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6104 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6105 Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo 
háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6105 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6105 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6106 Dámske alebo dievčenské blúzky, košele 
a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6106 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6106 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6107 Pánske alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné 
košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany 
a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky.

SK L 343/310 Úradný vestník Európskej únie 29.12.2015



 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 6107 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6107 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6108 Dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, 
nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, 
pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany 
a podobné výrobky, pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6108 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6108 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6109 Vrchné tričká (T-shirts), tielka a ostatné tričká, 
pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6109 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6109 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6110 Pulóvre, svetre, vesty (tiež zapínacie) a podobné 
výrobky, pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6110 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6110 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6111 Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené 
alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6111 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6111 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6112 Teplákové súpravy, lyžiarske odevy a plavky, 
pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky
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ex 6112 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6112 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6113 Odevy, celkom dohotovené z pletených alebo 
háčkovaných textílií položky 5903, 5906 
alebo 5907 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6113 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6113 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6114 Ostatné odevy, pletené alebo háčkované Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6114 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6114 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6115 Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, 
ponožky a ostatný pančuchový tovar, vrátane 
pančuchového tovaru s odstupňovanou 
kompresiou (napríklad pančúch na kŕčové 
žily) a obuvi bez podrážok, pletené alebo 
háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6115 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6115 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6116 Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez 
prstov, pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6116 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6116 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6117 Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky, 
pletené alebo háčkované; pletené alebo háčko
vané časti odevov alebo odevných doplnkov 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky
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ex 6117 a) - Získané zošitím alebo iným spojením dvoch 
alebo viacerých kusov pletenej alebo háčko
vanej textílie, ktorá bola buď strihaná do 
tvaru alebo priamo získaná v tvare 

Celkové dohotovenie 

ex 6117 b) - Ostatné Výroba z priadze 

KAPITOLA 62 

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

6201 Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, 
peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), 
vetrovky a podobné výrobky, iné ako výrobky 
položky 6203 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6201 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6201 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6202 Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, 
peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych), 
vetrovky a podobné výrobky, iné ako výrobky 
položky 6204 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky. 

ex 6202 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6202 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6203 Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, 
saká, blejzre, nohavice, nohavice s náprsenkou 
a plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné 
ako plavky) 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6203 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6203 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6204 Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, 
kabátiky, blejzre, šaty, sukne, nohavicové 
sukne, nohavice, nohavice s náprsenkou a plec
nicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako 
plavky) 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6204 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie
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ex 6204 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6205 Pánske alebo chlapčenské košele Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6205 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6205 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6206 Dámske alebo dievčenské blúzky, košele 
a košeľové blúzky 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6206 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6206 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6207 Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné 
tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, 
kúpacie plášte, župany a podobné výrobky 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6207 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6207 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6208 Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné 
tričká, kombiné, spodničky, nohavičky krátke 
a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie 
plášte, župany a podobné výrobky 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6208 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6208 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6209 Dojčenské odevy a odevné doplnky Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6209 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6209 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6210 Odevy, celkom dohotovené z textílií položky 
5602, 5603, 5903, 5906 alebo 5907 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6210 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6210 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6211 Teplákové súpravy, lyžiarske odevy a plavky; 
ostatné odevy 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6211 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie
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ex 6211 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6212 Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plec
nice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, 
tiež pletené alebo háčkované 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6212 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6212 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6213 Vreckovky Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6213 a) - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu 

ex 6213 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6214 Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné 
výrobky 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6214 a) - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

ex 6214 b) - Ostatné Výroba z priadze 

6215 Viazanky, motýliky a kravaty Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6215 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6215 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

6216 Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez 
prstov 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6216 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6216 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze
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6217 Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; 
časti odevov alebo odevných doplnkov, iné 
ako výrobky položky 6212 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 6217 a) - Dokončené alebo kompletné Celkové dohotovenie 

ex 6217 b) - Nedokončené alebo nekompletné Výroba z priadze 

KAPITOLA 63 

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; 
handry 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

6301 Prikrývky a cestovné koberčeky Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

- Z plsti alebo netkaných textílií: 

ex 6301 a) - - Neimpregnovaných, nepotiahnutých, nepo
krytých ani nelaminovaných 

Výroba z vlákien 

ex 6301 b) - - Impregnovaných, potiahnutých, pokrytých 
alebo laminovaných 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti alebo netkaných textílií, nebielených 

- Ostatné: 

- - Pletené alebo háčkované 

ex 6301 c) - - - Nevyšívané Celkové dohotovenie 

ex 6301 d) - - - Vyšívané Celkové dohotovenie 

alebo 

Výroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie, 
za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej 
alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu. 

- Nepletené alebo neháčkované: 

ex 6301 e) - - - Nevyšívané Výroba z priadze 

ex 6301 f) - - - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

6302 Posteľná bielizeň, stolová bielizeň, toaletná 
bielizeň a kuchynská bielizeň 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky
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- Z plsti alebo netkaných textílií: 

ex 6302 a) - - Neimpregnovaných, nepotiahnutých, nepo
krytých ani nelaminovaných 

Výroba z vlákien 

ex 6302 b) - - Impregnovaných, potiahnutých, pokrytých 
alebo laminovaných 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti alebo netkaných textílií, nebielených 

- Ostatné: 

- - Pletené alebo háčkované 

ex 6302 c) - - - Nevyšívané Celkové dohotovenie 

ex 6302 d) - - - Vyšívané Celkové dohotovenie 

alebo 

Výroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie, 
za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej 
alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu. 

- - Nepletené alebo neháčkované: 

ex 6302 e) - - - Nevyšívané Výroba z priadze 

ex 6302 f) - - - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

6303 Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové 
rolety a žalúzie; záclonové alebo posteľové 
drapérie 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

- Z plsti alebo netkaných textílií: 

ex 6303 a) - - Neimpregnovaných, nepotiahnutých, nepokrytých 
ani nelaminovaných 

Výroba z vlákien 

ex 6303 b) - - Impregnovaných, potiahnutých, pokrytých 
alebo laminovaných 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti alebo netkaných textílií, nebielených 

- Ostatné: 

- - Pletené alebo háčkované 

ex 6303 c) - - - Nevyšívané Celkové dohotovenie 

ex 6303 d) - - - Vyšívané Celkové dohotovenie 

alebo 

Výroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie, 
za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej 
alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu.
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- - Nepletené alebo neháčkované: 

ex 6303 e) - - - Nevyšívané Výroba z priadze 

ex 6303 f) - - - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

6304 Ostatné interiérové textílie, okrem výrobkov 
položky 9404 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

- Z plsti alebo netkaných textílií: 

ex 6304 a) - - Neimpregnovaných, nepotiahnutých, nepo
krytých ani nelaminovaných 

Výroba z vlákien 

ex 6304 b) - - Impregnovaných, potiahnutých, pokrytých 
alebo laminovaných 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti alebo netkaných textílií, nebielených 

- Ostatné: 

- - Pletené alebo háčkované 

ex 6304 c) - - - Nevyšívané Celkové dohotovenie 

ex 6304 d) - - - Vyšívané Celkové dohotovenie 

alebo 

Výroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie, 
za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej 
alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu. 

- - Nepletené alebo neháčkované: 

ex 6304 e) - - - Nevyšívané Výroba z priadze 

ex 6304 f) - - - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

6305 Vrecia a vrecká, druhov používaných na 
balenie tovaru 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

- Z plsti alebo netkaných textílií: 

ex 6305 a) - - Neimpregnovaných, nepotiahnutých, nepo
krytých ani nelaminovaných 

Výroba z vlákien 

ex 6305 b) - - Impregnovaných, potiahnutých, pokrytých 
alebo laminovaných 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti alebo netkaných textílií, nebielených
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- Ostatné: 

- - Pletené alebo háčkované 

ex 6305 c) - - - Nevyšívané Celkové dohotovenie 

ex 6305 d) - - - Vyšívané Celkové dohotovenie 

alebo 

Výroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie, 
za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej 
alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu. 

- - Nepletené alebo neháčkované: 

ex 6305 e) - - - Nevyšívané Výroba z priadze 

ex 6305 f) - - - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu. 

6306 Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace 
plachty; stany; plachty na lode a člny, na 
dosky na plachtenie na vode alebo na súši; 
kempingový tovar 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

- Nepremokavé plachty, ochranné plachty 
a kempingový tovar, z plsti alebo netkaných 
textílií: 

ex 6306 a) - - Neimpregnovaných, nepotiahnutých, nepo
krytých ani nelaminovaných 

Výroba z vlákien 

ex 6306 b) - - Impregnovaných, potiahnutých, pokrytých 
alebo laminovaných 

Impregnácia, poťahovanie, pokrytie alebo laminovanie 
plsti alebo netkaných textílií, nebielených 

- Ostatné nepremokavé plachty, ochranné 
plachty a kempingový tovar: 

- - Pletené alebo háčkované 

ex 6306 c) - - - Nevyšívané Celkové dohotovenie 

ex 6306 d) - - - Vyšívané Celkové dohotovenie 

alebo 

Výroba z nevyšívanej pletenej alebo háčkovanej textílie, 
za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej pletenej 
alebo háčkovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku 
zo závodu. 

- - Nepletené alebo neháčkované: 

ex 6306 e) - - - Nevyšívané Výroba z priadze 

ex 6306 f) - - - Vyšívané Výroba z priadze 

alebo 

Výroba z nevyšívanej textílie, za predpokladu, že hodnota 
použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny 
výrobku zo závodu.
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ex 6306 g) Tieniace plachty; stany; plachty na lode a člny, 
na dosky na plachtenie na vode alebo na súši 

CTH 

6307 Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane 
strihových šablón 

Ako sa stanovuje pre podpoložky 

6307 10 - Handry na umývanie dlážky, handry na 
umývanie riadu, prachovky a podobné 
handry na čistenie 

Výroba z priadze 

6307 20 - Záchranné vesty a záchranné pásy Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov nepre
sahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. 

6307 90 - Ostatné Výroba, pri ktorej hodnota použitých materiálov nepre
sahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. 

6308 Súpravy pozostávajúce z tkaniny a priadze, 
tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapi
sérií, vyšívaných stolových obrusov alebo 
obrúskov, alebo podobné textilné výrobky, 
v balení na predaj v malom 

Začlenenie do súpravy, v ktorej celková hodnota všetkých 
začlenených nepôvodných výrobkov nepresahuje 25 % 
ceny výrobku zo závodu. 

6309 Obnosené odevy a ostatné opotrebované 
výrobky 

Zber a balenie na prepravu 

6310 Použité alebo nové handry, odpady z motúzov, 
šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky 
z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, z textil
ných materiálov 

CTH 

TRIEDA XII 

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, 
JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY 

Z ĽUDSKÝCH VLASOV 

KAPITOLA 64 

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

6401 Nepremokavá obuv s vonkajšou podrážkou 
a zvrškom z kaučuku alebo plastov, ktorej 
zvršok nie je k podrážke pripevnený ani 
s ňou spojený šitím, prinitovaním, pribitím 
klinčekmi, priskrutkovaním, pribitím kolíkmi 
alebo podobným spôsobom 

CTH, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke 
alebo k ostatným častiam podrážky položky 6406
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6402 Ostatná obuv s vonkajšou podrážkou 
a zvrškom z kaučuku alebo plastov 

CTH, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke 
alebo k ostatným častiam podrážky položky 6406 

6403 Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plas
tov, usne alebo kompozitnej usne a so 
zvrškom z usne 

CTH, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke 
alebo k ostatným častiam podrážky položky 6406 

6404 Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plas
tov, usne alebo kompozitnej usne a zvrškom 
z textilných materiálov 

CTH, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke 
alebo k ostatným častiam podrážky položky 6406 

6405 Ostatná obuv CTH, okrem zvrškov pripevnených k vnútornej podrážke 
alebo k ostatným častiam podrážky položky 6406 

TRIEDA XIII 

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

KAPITOLA 69 

Keramické výrobky 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 6911 až 
ex 6913 

Keramický stolový riad, kuchynský riad, 
ostatné predmety do domácnosti a toaletné 
predmety; sošky a ostatné ozdobné keramické 
predmety, zdobené 

CTH 

TRIEDA XIV 

PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY 
PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE 

KAPITOLA 71 

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými 
kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 7117 Bižutéria z keramiky, zdobená CTH
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TRIEDA XV 

ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV 

KAPITOLA 72 

Železo a oceľ 

Vymedzenie pojmu 

Na účely tejto kapitoly znamenajú pojmy „valcované za studena (úberom za studena)“ a „tvarované za studena“ redukciu 
za studena, ktorá vedie k zmenám kryštalickej štruktúry obrobku. Tieto pojmy nezahŕňajú veľmi mierne procesy 
valcovania za studena a tvarovania za studena (povrchové valcovanie za studena alebo pinch pass), ktoré pôsobia len 
na povrchu materiálu a nevedú k zmene kryštalickej štruktúry. 

Poznámka ku kapitole: 

Na účely tejto kapitoly sa zmena zatriedenia vyplývajúca len z rezania nepovažuje za zmenu zakladajúcu pôvod. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina 
v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných 
základných tvaroch 

CTH 

7202 Ferozliatiny CTH 

7203 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 podob
ných tvaroch 

CTH 

7204 Železný a oceľový odpad a šrot; pretavený 
odpad zo železa alebo ocele v ingotoch 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7204 a) - Železný a oceľový odpad a šrot Krajinou pôvodu tovaru tejto rozdelenej položky je 
krajina, v ktorej sa tovar získal z výrobných alebo 
spracovateľských operácií alebo zo spotreby. 

ex 7204 b) - Pretavený odpad zo železa alebo ocele 
v ingotoch 

Krajinou pôvodu tovaru tejto rozdelenej položky je 
krajina, v ktorej sa odpad a šrot použité na jeho 
získanie získal z výrobných alebo spracovateľských 
operácií alebo zo spotreby. 

7205 Granuly a prášok, zo surového železa, vysoko
pecnej zrkadloviny, železa alebo ocele. 

Ako sa stanovuje pre podpoložky 

7205 10 - Granuly CTH 

- Prášok: 

7205 21 - - Z legovanej ocele Ako sa stanovuje pre rozdelené podpoložky 

ex 7205 21 a) - - - Zmiešaný prášok z legovanej ocele CTSH alebo CTSHS v prípade opätovného liatia alebo 
rozprašovania liatej zliatiny
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ex 7205 21 b) - - - Nezmiešaný prášok z legovanej ocele CTSH 

7205 29 - - Ostatné Ako sa stanovuje pre rozdelené podpoložky 

ex 7205 29 a) - - - Iný zmiešaný prášok CTSH alebo CTSHS v prípade opätovného liatia alebo 
rozprašovania liatej zliatiny 

ex 7205 29 b) - - - Iný nezmiešaný prášok CTSH 

7206 Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo 
ostatných základných tvaroch (okrem železa 
položky 7203) 

CTH 

7207 Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele CTH, okrem zmeny z položky 7206 

7208 Ploché valcované výrobky zo železa alebo 
nelegovanej ocele, so šírkou 600 mm alebo 
väčšou, valcované za tepla, neplátované, nepo
kovované alebo nepotiahnuté 

CTH 

7209 Ploché valcované výrobky zo železa alebo 
z nelegovanej ocele, so šírkou 600 mm alebo 
väčšou, valcované za studena (úberom za 
studena), neplátované, nepokovované alebo 
nepotiahnuté 

CTH 

7210 Ploché valcované výrobky zo železa alebo 
z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo 
väčšej, plátované, pokovované alebo potiah
nuté 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7210 a) - Plátované CTHS 

ex 7210 b) - Pokovované alebo potiahnuté cínom, a potla 
čené alebo lakované 

CTH 

ex 7210 c) - Pokovované alebo potiahnuté zinkom, 
a vlnité 

CTH 

ex 7210 d) - Ostatné CTH 

7211 Ploché valcované výrobky zo železa alebo 
z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 
600 mm, neplátované, nepokovované alebo 
nepotiahnuté 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7211 a) - Valcované za tepla CTH, okrem zmeny z položky 7208 

ex 7211 b) - Valcované za studena (úberom za studena) CTHS, okrem zmeny z položky 7209 

7212 Ploché valcované výrobky zo železa alebo 
z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 
600 mm, plátované, pokovované alebo potiah
nuté 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7212 a) - Plátované CTHS, okrem zmeny z položky 7210
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ex 7212 b) - Ostatné CTH, okrem zmeny z položky 7210 

7213 Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne 
navinutých zvitkoch, zo železa alebo z nelego
vanej ocele 

CTH, okrem zmeny z položky 7214 

7214 Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelego
vanej ocele, neupravené inak ako kovaním za 
tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla 
alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valco
vaní ešte krútené 

CTH, okrem zmeny z položky 7213 

7215 Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelego
vanej ocele 

CTH 

7216 Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo 
z nelegovanej ocele 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7216 a) - Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené CTH, okrem položiek 7208, 7209, 7210, 7211 alebo 
7212, a okrem položiek 7213, 7214 alebo 7215 
v prípade, že táto zmena je výsledkom rezania alebo 
ohýbania 

ex 7216 b) - Po valcovaní za studena už ďalej neupravené CTH, okrem zmeny z položky 7209 alebo rozdelenej 
položky ex 7211 b), a okrem zmeny z položky 7215 
v prípade, že táto zmena je výsledkom rezania alebo 
ohýbania. 

ex 7216 c) - Plátované CTHS 

ex 7216 d) - Ostatné CTH, okrem zmeny z položiek 7208 až 7215 

7217 Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele CTH, okrem zmeny z položiek 7213 až 7215; alebo 
zmena z položiek 7213 až 7215 za predpokladu, že 
materiál bol tvarovaný za studena. 

7218 Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostat
ných základných tvaroch; polotovary 
z nehrdzavejúcej ocel 

CTH 

7219 Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej 
ocele so šírkou 600 mm alebo väčšou 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7219 a) - Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené CTH 

ex 7219 b) - Po valcovaní za studena už ďalej neupravené CTHS 

ex 7219 c) - Plátované CTHS 

ex 7219 d) - Ostatné CTHS 

7220 Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej 
ocele so šírkou menšou ako 600 mm 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7220 a) - Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené CTH, okrem zmeny z položky 7219 

ex 7220 b) - Po valcovaní za studena už ďalej neupravené CTHS
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ex 7220 c) - Plátované CTHS 

ex 7220 d) - Ostatné CTHS 

7221 Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne 
navinutých zvitkoch, z nehrdzavejúcej ocele 

CTH, okrem zmeny z položky 7222 

7222 Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; 
uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej 
ocele 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7222 a) - Tyče a prúty, po valcovaní za tepla už ďalej 
neupravené 

CTH, okrem zmeny z položky 7221 

ex 7222 b) - Uholníky, tvarovky a profily, po valcovaní 
za tepla už ďalej neupravené 

CTH, okrem zmeny z položky 7219 alebo 7220 
a okrem zmeny z položky 7221 alebo rozdelenej 
položky ex 7222 a) v prípade, že táto zmena je 
výsledkom rezania alebo ohýbania. 

ex 7222 c) - Tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily, 
po valcovaní za studena už ďalej neupravené 

CTH, okrem zmeny z rozdelenej položky ex 7219 b) 
alebo ex 7220 b); alebo CTHS z rozdelenej položky 
ex 7222 a) 

ex 7222 d) - Tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily, 
plátované 

CTHS 

ex 7222 e) - Ostatné tyče a prúty CTH, okrem zmeny z položky 7221 

ex 7222 f) - Ostatné uholníky, tvarovky a profily CTHS 

7223 Drôty z nehrdzavejúcej ocele CTH, okrem zmeny z položiek 7221 až 7222; alebo 
zmena z položiek 7221 až 7222 za predpokladu, že 
materiál bol tvarovaný za studena. 

7224 Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo v ostat
ných základných tvaroch; polotovary z ostatnej 
legovanej ocele 

CTH 

7225 Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej 
ocele, so šírkou 600 mm alebo väčšou 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7225 a) - Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené CTH 

ex 7225 b) - Po valcovaní za studena už ďalej neupravené CTHS 

ex 7225 c) - Plátované CTHS 

ex 7225 d) - Ostatné CTH 

7226 Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej 
ocele, so šírkou menšou ako 600 mm 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7226 a) - Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené CTH, okrem zmeny z položky 7225 

ex 7226 b) - Po valcovaní za studena už ďalej neupravené CTHS, okrem zmeny z výrobkov valcovaných za 
studena položky 7225 

ex 7226 c) - Plátované CTHS 

ex 7226 d) - Ostatné CTHS, okrem zmeny z tej istej podpoložky
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7227 Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne 
navinutých zvitkoch, z ostatnej legovanej ocele 

CTH, okrem zmeny z položky 7228 

7228 Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; 
uholníky, tvarovky a profily z ostatnej lego
vanej ocele; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej 
alebo nelegovanej ocele 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7228 a) - Tyče a prúty, po valcovaní za tepla už ďalej 
neupravené 

CTH, okrem zmeny z položky 7227 

ex 7228 b) - Uholníky, tvarovky a profily, po valcovaní 
za tepla už ďalej neupravené 

CTH, okrem zmeny z položky 7225 alebo 7226 
a okrem zmeny z položky 7227 alebo rozdelenej 
položky ex 7228 a) v prípade, že táto zmena je 
výsledkom rezania alebo ohýbania. 

ex 7228 c) - Tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily, 
po valcovaní za studena už ďalej neupravené 

CTH, okrem zmeny z rozdelenej položky ex 7225 b) 
alebo ex 7226 b) alebo CTHS z rozdelenej položky 
ex 7228 a) 

ex 7228 d) - Tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily, 
plátované 

CTHS 

ex 7228 e) - Ostatné tyče a prúty CTHS 

ex 7228 f) - Ostatné uholníky, tvarovky a profily CTHS 

7229 Drôty z ostatnej legovanej ocele CTH, okrem zmeny z položiek 7227 až 7228; alebo 
zmena z položiek 7227 až 7228 za predpokladu, že 
materiál bol tvarovaný za studena. 

KAPITOLA 73 

Predmety zo železa alebo z ocele 

Poznámka ku kapitole 

V prípade položky 7318 sa jednoduché spojenie častí tvoriacich daný predmet, bez brúsenia do určitého tvaru, tepelného 
spracovania a operácie povrchovej úpravy, nepovažuje za zmenu zakladajúcu pôvod. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

7301 Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené 
alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uhol
níky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele 

CTH 

7302 Konštrukčný materiál železničných alebo električko
vých tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné 
koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, 
prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, 
podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, 
koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, 
podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, 
ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na 
kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc 

CTH
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7303 Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny CTH 

7304 Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa (okrem 
liatiny) alebo z ocele 

Ako sa stanovuje pre podpoložky. 

- Rúry, rúrky druhov používaných na ropovody alebo 
plynovody: 

7304 11 - -Z nehrdzavejúcej ocele CTH 

7304 19 - -Ostatné CTH 

- Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky druhov používaných 
pri ropných alebo plynových vrtoch 

7304 22 - - Vrtné rúrky z nehrdzavejúcej ocele CTH 

7304 23 - - Ostatné vrtné rúrky CTH 

7304 24 - - Ostatné, z nehrdzavejúcej ocele CTH 

7304 29 - - Ostatné CTH 

- Ostatné, kruhového prierezu, zo železa alebo nele
govanej ocele: 

7304 31 - - Ťahané za studena alebo valcované za studena 
(úberom za studena) 

CTH; alebo zmena z dutých profilov podpoložky 
7304 39 

7304 39 - - Ostatné CTH 

- Ostatné, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele: 

7304 41 - - Ťahané za studena alebo valcované za studena 
(úberom za studena) 

CTH; alebo zmena z dutých profilov podpoložky 
7304 49 

7304 49 - - Ostatné CTH 

- Ostatné, kruhového prierezu, z ostatnej legovanej 
ocele: 

7304 51 - - Ťahané za studena alebo valcované za studena 
(úberom za studena) 

CTH, alebo zmena z dutých profilov podpoložky 
7304 59 

7304 59 - - Ostatné CTH 

7304 90 - Ostatné CTH 

7305 Ostatné rúry a rúrky (napríklad zvárané, nitované 
alebo podobne uzavierané), s kruhovým prierezom, 
vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo 
železa alebo ocele 

CTH
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7306 Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napríklad spájané 
sponou [open seam] alebo zvárané, nitované alebo 
podobne uzavierané), zo železa alebo ocele 

CTH 

7307 Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, 
kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele 

CTH 

7308 Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 
9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti 
mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, strechy a strešné 
rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, 
prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpi
ky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, 
tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené 
na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 7308 a) - Konštrukcie CTHS 

ex 7308 b) - Časti konštrukcií CTH 

ex 7308 c) - Ostatné CTH, okrem zmeny z položiek 7208 až 7216, 
7301, 7304 až 7306 

7309 Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na 
akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený 
plyn), zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 
300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou 
izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zaria
denia 

CTH 

7310 Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné 
zásobníky, na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený 
alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, 
s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným 
obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanic
kého alebo tepelného zariadenia 

CTH 

7311 Zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, zo 
železa alebo ocele 

CTH 

7312 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky 
a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, elektricky 
neizolované 

CTH
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7313 Ostnatý drôt zo železa alebo ocele; krútený guľatý drôt 
alebo jednoduchý plochý drôt, tiež s ostňami a voľne 
krútený dvojitý drôt, druhov používaných na oplote
nie, zo železa alebo ocele 

CTH 

7314 Tkaniny (vrátane nekonečných pásov), mriežky (rošty), 
sieťovina a pletivo, zo železného alebo oceľového 
drôtu; plechová mriežkovina zo železa alebo ocele 

CTH 

7315 Reťaze a ich časti, zo železa alebo ocele CTH 

7316 Kotvy, lodné háky a ich časti, zo železa alebo ocele CTH 

7317 Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, 
svorky, sponky (okrem výrobkov položky 8305) 
a podobné predmety, zo železa alebo ocele, tiež 
s hlavičkou z ostatného materiálu, okrem predmetov 
s hlavičkami z medi 

CTH 

7318 Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule 
(do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, 
závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné 
predmety, zo železa alebo ocele 

CTH 

7319 Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, 
bodce na vyšívanie a podobné predmety, určené na 
ručné práce, zo železa alebo ocele; zatváracie a ostatné 
špendlíky, zo železa alebo ocele, inde nešpecifikované 
ani nezahrnuté 

CTH 

7320 Pružiny a listy pružín, zo železa alebo ocele CTH 

7321 Kachle, kotly s ohniskom, kozuby, sporáky (tiež 
s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, 
koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov 
a podobné neelektrické výrobky používané v domác
nostiach a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele 

CTH 

7322 Radiátory ústredného kúrenia, vykurované neelek
tricky, a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele; 
ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu 
(vrátane rozvádzačov, ktoré môžu distribuovať čerstvý 
alebo upravený vzduch), elektricky nevykurované, so 
vstavaným motoricky poháňaným ventilátorom alebo 
dúchadlom; a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele 

CTH
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7323 Predmety na stolovanie, kuchynské alebo ostatné pred
mety pre domácnosť a ich časti a súčasti, zo železa 
alebo ocele; vlna zo železa alebo ocele; drôtenky na 
čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo 
leštenie, rukavice a podobné predmety zo železa 
alebo ocele 

CTH 

7324 Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, zo železa alebo 
ocele 

CTH 

7325 Ostatné liate predmety zo železa alebo ocele CTH 

7326 Ostatné predmety zo železa alebo ocele CTH 

KAPITOLA 82 

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu 

Základné pravidlo: Tovar alebo časti a súčasti vyrobené z polotovarov 

a) Krajinou pôvodu tovaru alebo časti a súčasti vyrobenej z polotovaru, ktorý je na základe všeobecného pravidla 2 písm. 
a) na interpretáciu harmonizovaného systému zatriedený do tej istej položky, podpoložky alebo ďalšieho členenia ako 
kompletný alebo hotový tovar alebo časť a súčasť, je krajina, v ktorej boli všetky pracovné hrany, pracovné povrchy 
a pracovné časti konfigurované do konečného tvaru alebo rozmeru za predpokladu, že polotovar, z ktorého bol tovar 
alebo časť a súčasť vyrobený(-á), v dovážanom stave: 

i) nebol schopný fungovať a 

ii) nebol v pokročilejšej fáze, než je úvodný proces razenia alebo akékoľvek spracovanie potrebné na odstránenie 
materiálu z kovacej podložky alebo odlievacej formy. 

b) Ak kritéria v písmene a) nie sú splnené, krajinou pôvodu je krajina pôvodu polotovaru tejto kapitoly. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

8201 Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabky, 
motyky, vidly a hrable; sekery, lesné sekáče 
a podobné nástroje na sekanie; záhradnícke 
nožnice a prerezávače stromov všetkých 
druhov; kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie 
sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, 
kliny a ostatné ručné nástroje používané 
v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo 
lesníctve 

CTH 

8202 Ručné píly; pílové listy všetkých druhov (vrá
tane prerezávacích, drážkovacích alebo neozu
bených pílových listov) 

Ako sa stanovuje pre podpoložky 

8202 10 - Ručné píly CTH
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8202 20 - Listy pásových píl CTSH 

- Listy do kotúčových píl (vrátane prerezáva
cích alebo drážkovacích pílových listov): 

8202 31 - - S oceľovou pracovnou časťou CTSH 

8202 39 - - Ostatné, vrátane častí a súčastí Ako sa stanovuje pre rozdelené podpoložky 

ex 8202 39 a) - -Pílové zuby a segmenty zubov do kotúčo
vých píl 

CTH 

ex 8202 39 b) - - Ostatné CTSHS 

8202 40 - Listy reťazových píl Ako sa stanovuje pre rozdelené podpoložky 

ex 8202 40 a) - - Pílové zuby a segmenty zubov do reťazo
vých píl 

CTH 

ex 8202 40 b) - - Ostatné CTSHS 

- Ostatné pílové listy: 

8202 91 - - Rovné pílové listy, na rezanie kovu CTSH 

8202 99 - - Ostatné CTSH 

8203 Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (vrátane 
štikacích), štípacie kliešte, pinzety, nožnice na 
plech, rezače rúr, svorníkov, dierkovacie kliešte 
a priebojníky a podobné ručné nástroje 

CTSH 

8204 Ručné maticové a napínacie kľúče (vrátane 
dynamometrických kľúčov, iné ako vratidlá 
na závitníky); výmenné kľúčové nástrčné 
hlavice, tiež s rukoväťou 

CTSH 

8205 Ručné nástroje (vrátane sklenárskych diaman
tov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté; 
spájkovacie lampy; zveráky, úpinky a podobné 
nástroje, iné ako príslušenstvo, časti a súčasti 
obrábacích strojov; nákovy; prenosné vyhne; 
ručne alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče 
s rámovou konštrukciou (kostrou) 

CTH
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8206 Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 
až 8205, v súpravách na predaj v malom 

CTH 

8207 Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež 
mechanicky poháňané alebo na obrábacie 
stroje (napríklad na lisovanie, razenie, dierova
nie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, 
vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, 
sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), 
vrátane zápustiek na ťahanie alebo pretláčanie 
kovov, a nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú 
sondáž 

Ako sa stanovuje pre podpoložky 

- Nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú 
sondáž: 

8207 13 - - S pracovnou časťou z cermetov CTSH 

8207 19 - - Ostatné, vrátane častí a súčastí Ako sa stanovuje pre rozdelené podpoložky 

ex 8207 19 a) - - Časti a súčasti CTH 

ex 8207 19 b) - - Ostatné CTSHS 

8207 20 - Zápustky na ťahanie alebo pretláčanie kovov CTSH 

8207 30 - Nástroje na lisovanie, razenie alebo dierova
nie 

CTSH 

8207 40 - Nástroje na rezanie vnútorných alebo 
vonkajších závitov 

CTSH 

8207 50 - Nástroje na vŕtanie, iné ako na vŕtanie skál CTSH 

8207 60 - Nástroje na vyvrtávanie alebo preťahovanie CTSH 

8207 70 - Nástroje na frézovanie CTSH 

8207 80 - Nástroje na sústruženie CTSH 

8207 90 - Ostatné vymeniteľné nástroje CTSH
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TRIEDA XVI 

STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA 
ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, 

A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU 

KAPITOLA 84 

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti 

Základné pravidlo: Časti, súčasti a príslušenstvo vyrobené z polotovarov: 

1. Krajinou pôvodu tovaru vyrobeného z polotovarov, ktoré sú na základe všeobecného pravidla 2 písm. a) na inter
pretáciu HS zatriedené do tej istej položky, podpoložky alebo ďalšieho členenia ako kompletný alebo hotový tovar, je 
krajina, v ktorej bol daný polotovar dokončený za predpokladu, že dokončenie zahŕňalo konfigurovanie do koneč
ného tvaru odstránením materiálu (inak ako len honovaním alebo dohladzovaním povrchu alebo oboma spôsobmi) 
alebo tvarovacími postupmi, ako je ohýbanie, lisovanie alebo razenie. 

2. Odsek 1 sa vzťahuje na tovar zatriediteľný do ustanovení týkajúcich sa častí a súčastí alebo častí a súčastí a príslušen
stva, vrátane tovaru, ktorý sa v rámci takýchto ustanovení osobitne uvádza. 

Vymedzenie pojmu „montáž polovodičových výrobkov“ na účely položky 8473 

„Montáž polovodičových výrobkov“ je zmena z čipov, čipových predlôh alebo iných polovodičových výrobkov na čipy, 
čipové predlohy alebo iné polovodičové výrobky, ktoré sú pribalené k spoločnému pripájaciemu médiu alebo naň 
namontované, alebo sú pripojené a potom namontované. Montáž polovodičových výrobkov sa nepovažuje za minimálnu 
operáciu. 

Poznámky ku kapitole 

Poznámka 1: Súbor častí a súčastí: 

Ak má použitie všeobecného pravidla 2 písm. a) na interpretáciu HS za následok zmenu zatriedenia, pokiaľ ide o súbory 
častí a súčastí, ktoré sú predkladané ako nezmontované výrobky inej položky alebo podpoložky, jednotlivé časti a súčasti 
si zachovajú pôvod pred zostavením do takéhoto súboru. 

Poznámka 2: Montáž súboru častí a súčastí: 

Tovar zmontovaný zo súboru častí a súčastí, zatriedený na základe všeobecného pravidla 2 písm. a) na interpretáciu HS 
ako zmontovaný tovar, má pôvod v krajine montáže za predpokladu, že ak by sa každá z častí a súčastí predkladala 
samostatne a nie ako súbor, zostava by spĺňala základné pravidlo pre daný tovar. 

Poznámka 3: Rozmontovanie tovaru: 

Zmena zatriedenia v dôsledku rozmontovania tovaru sa nepovažuje za zmenu, ktorá sa požaduje v pravidlách stanove
ných ďalej v „zozname pravidiel“. Krajinou pôvodu častí a súčastí spätne získaných z tovaru je krajina, v ktorej sa časti 
a súčasti spätne získali, pokiaľ dovozca, vývozca alebo akákoľvek osoba, ktorá má opodstatnený dôvod určiť pôvod častí 
a súčastí, pomocou overiteľných dôkazov nepreukáže inú krajinu pôvodu. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 8443 Fotokopírovacie prístroje so zabudovaným 
optickým alebo kontaktného typu 

CTH 

ex 8473 Pamäťové moduly CTH alebo montáž polovodičových výrobkov
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ex 8482 Guľkové, valčekové alebo ihlové ložiská, 
v zmontovanom stave 

Zmontovaniu predchádza tepelné spracovanie, brúsenie 
a leštenie vnútorných a vonkajších ložiskových častí 

KAPITOLA 85 

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje 
na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov 

Základné pravidlo: Časti, súčasti a príslušenstvo vyrobené z polotovarov: 

1. Krajinou pôvodu tovaru vyrobeného z polotovarov, ktoré sú na základe všeobecného pravidla písm. 2 a) na inter
pretáciu HS zatriedené do tej istej položky, podpoložky alebo ďalšieho členenia ako kompletný alebo hotový tovar, je 
krajina, v ktorej bol daný polotovar dokončený za predpokladu, že dokončenie zahŕňalo konfigurovanie do koneč
ného tvaru odstránením materiálu (inak ako len honovaním alebo dohladzovaním povrchu alebo oboma spôsobmi) 
alebo tvarovacími postupmi, ako je ohýbanie, lisovanie alebo razenie. 

2. Odsek 1 sa vzťahuje na tovar zatriediteľný do ustanovení týkajúcich sa častí a súčastí alebo častí a súčastí a príslušen
stva, vrátane tovaru, ktorý sa v rámci takýchto ustanovení osobitne uvádza. 

Vymedzenie pojmu „montáž polovodičových výrobkov“ na účely položiek 8535, 8536, 8537, 8541 a 8542 

„Montáž polovodičových výrobkov“ je zmena z čipov, čipových predlôh alebo iných polovodičových výrobkov na čipy, 
čipové predlohy alebo iné polovodičové výrobky, ktoré sú pribalené k spoločnému pripájaciemu médiu alebo naň 
namontované, alebo sú pripojené a potom namontované. Montáž polovodičových výrobkov sa nepovažuje za minimálnu 
operáciu. 

Poznámky ku kapitole 

Poznámka 1: Súbor častí a súčastí: 

Ak má použitie všeobecného pravidla 2 písm. a) na interpretáciu HS za následok zmenu zatriedenia, pokiaľ ide o súbory 
častí a súčastí, ktoré sú predkladané ako nezmontované výrobky inej položky alebo podpoložky, jednotlivé časti a súčasti 
si zachovajú pôvod pred zostavením do takéhoto súboru. 

Poznámka 2: Montáž súboru častí a súčastí: 

Tovar zmontovaný zo súboru častí a súčastí, zatriedený na základe všeobecného pravidla 2 na interpretáciu ako 
zmontovaný tovar, má pôvod v krajine montáže za predpokladu, že ak by sa každá z častí a súčastí predkladala 
samostatne a nie ako súbor, zostava by spĺňala základné pravidlo pre daný tovar. 

Poznámka 3: Rozmontovanie tovaru: 

Zmena zatriedenia v dôsledku rozmontovania tovaru sa nepovažuje za zmenu, ktorá sa požaduje v pravidlách stanove
ných ďalej v „zozname pravidiel“. Krajinou pôvodu častí a súčastí spätne získaných z tovaru je krajina, v ktorej sa časti 
a súčasti spätne získali, pokiaľ dovozca, vývozca alebo akákoľvek osoba, ktorá má opodstatnený dôvod určiť pôvod častí 
a súčastí, pomocou overiteľných dôkazov nepreukáže inú krajinu pôvodu. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 8501 Fotovoltické moduly alebo panely na báze 
kryštalického kremíka 

CTH, okrem zmeny z položky 8541
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Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

8527 Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod 
spoločným krytom s prístrojom na záznam 
alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami 

CTH, okrem zmeny z položky 8529 

8528 Monitory a projektory, bez zabudovaných tele
víznych prijímačov; televízne prijímače, tiež so 
zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo 
prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku 
alebo obrazu 

CTH, okrem zmeny z položky 8529 

8535 Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie 
alebo na ochranu elektrických obvodov, 
alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do 
elektrického obvodu (napríklad prepínače, 
vypínače, spínače, poistky, bleskoistky, obme
dzovače napätia, obmedzovače prúdových 
nárazov, zásuvky a ostatné prípojky, rozvodné 
skrine), na napätie presahujúce 1 000 V 

CTH, okrem zmeny z položky 8538; alebo montáž polo
vodičových výrobkov 

ex 8536 Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie 
alebo na ochranu elektrických obvodov, 
alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do 
elektrického obvodu (napríklad prepínače, 
vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače 
prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, 
objímky žiaroviek a ostatné prípojky, 
rozvodné skrine), na napätie nepresahujúce 
1 000 V 

CTH, okrem zmeny z položky 8538; alebo montáž polo
vodičových výrobkov 

ex 8537 10 Inteligentný polovodičový modul riadenia 
pohonu na kontrolu elektrických motorických 
pohonov s rozličnými nastaveniami rýchlosti 
na napätie nepresahujúce 1 000 V 

CTH, okrem zmeny z položky 8538; alebo montáž polo
vodičových výrobkov 

8541 Diódy, tranzistory a podobné polovodičové 
zariadenia; fotosenzitívne polovodičové zaria
denia, vrátane fotovoltických článkov, tiež 
zostavených do modulov alebo zabudovaných 
do panelov; diódy vyžarujúce svetlo (LED); 
zabudované piezoelektrické kryštály 

Ako sa stanovuje pre rozdelené položky 

ex 8541 a) Fotovoltické články, moduly alebo panely na 
báze kryštalického kremíka 

CTH 

ex 8541 b) Ostatné CTH alebo montáž polovodičových výrobkov 

8542 Elektronické integrované obvody CTH alebo montáž polovodičových výrobkov
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TRIEDA XVIII 

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

A PRÍSLUŠENSTVO 

KAPITOLA 90 

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo 
chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo 

Vymedzenie pojmu „montáž polovodičových výrobkov“ na účely položiek 9026 a 9031 „Montáž polovodičových 
výrobkov“ je zmena z čipov, čipových predlôh alebo iných polovodičových výrobkov na čipy, čipové predlohy alebo iné 
polovodičové výrobky, ktoré sú pribalené k spoločnému pripájaciemu médiu alebo naň namontované, alebo sú pripojené 
a potom namontované. Montáž polovodičových výrobkov sa nepovažuje za minimálnu operáciu. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

9026 Prístroje a nástroje na meranie alebo na 
kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo ostat
ných premenných charakteristík kvapalín alebo 
plynov (napríklad prietokomery, hladinomery, 
manometre, merače tepla), okrem prístrojov 
a zariadení položky 9014, 9015, 9028 alebo 
9032 

CTH, okrem zmeny z položky 9033; alebo montáž polo
vodičových výrobkov 

9031 Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje, 
zariadenia a stroje, v tejto kapitole inde nešpe
cifikované ani nezahrnuté; projektory na 
kontrolu profilov 

CTH, okrem zmeny z položky 9033; alebo montáž polo
vodičových výrobkov 

KAPITOLA 91 

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 9113 Hodinkové remienky, hodinkové pásky, hodin
kové náramky a ich časti a súčasti, z textílií 

CTH
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TRIEDA XX 

RÔZNE VÝROBKY 

KAPITOLA 94 

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá 
a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, 

svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky, montované stavby 

Poznámka ku kapitole 

Na účely tých pravidiel pôvodu, ktoré sa vzťahujú na zmenu zatriedenia (t. j. zmena položky alebo zmena podpoložky), 
sa zmeny vyplývajúce zo zmeneného použitia nepovažujú za zmeny zakladajúce pôvod. 

Zvyškové pravidlo kapitoly: 

Ak nie je možné určiť krajinu pôvodu uplatnením základných pravidiel, krajinou pôvodu tovaru je krajina, v ktorej má 
pôvod najväčší podiel materiálov určený na základe ich hodnoty. 

Kód HS 2012 Opis tovaru Základné pravidlá 

ex 9401 
a ex 9403 

Keramické sedadlá (iné ako sedadlá položky 
9402), tiež premeniteľné na lôžka a ostatný 
nábytok a jeho časti a súčasti, zdobené 

CTH 

ex 9405 Keramické svietidlá a keramické osvetľovacie 
zariadenia vrátane svetlometov a reflektorov 
a ich časti a súčasti, inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté, zdobené; svetelné keramické 
reklamy, znaky a značky, svetelné keramické 
oznamovacie tabule a podobné výrobky, 
s pevným osvetľovacím zdrojom, a ich časti 
a súčasti inde nešpecifikované ani nezahrnuté, 
zdobené 

CTH
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