
HMOTNÝ MAJETOK URČENÝ NA OSOBITNÝ (PROGRESÍVNY) SPÔSOB ODPISOVANIA,
KLASIFIKOVANÝ POD¼A HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY

COLNÉHO SADZOBNÍKA NA ÚČELY Ú¼AVY NA DANI (§ 35)

Číselný znak
 colného
 sadzobníka (CS)

 Názov tovaru (hmotného majetku)

8401 Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) na jadrové reaktory; stroje
a prístroje na odde¾ovanie izotopov

8402 Generátory na výrobu vodnej alebo inej pary — parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na
ústredné kúrenie schopné dodáva� teplú vodu aj paru); kotly nazývané „na prehriatu
vodu“

8403 Kotly na ústredné kúrenie, iné ako PHS 8402

8404 Pomocné prístroje a zariadenia na kotly PHS 8402 alebo 8403 (napr. ohrievače vody, tzv.
ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov);
parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky

8405 Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn, tiež vybavené čističmi plynov;
vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie plynu mokrou cestou, tiež vybavené
čističmi plynov

8406 Turbíny na vodnú a inú paru

8407 Vratné alebo rotačné zážihové spa¾ovacie piestové motory

8408 Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

8410 Vodné turbíny, vodné kolesá a ich regulátory

8411 Prúdové motory, turbovrtu¾ové pohony a ostatné plynové turbíny

8412 Ostatné motory a pohony

8413 Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím zariadením; elevátory na kvapaliny

8414 Vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a ventilátory na vzduch alebo iný plyn;
ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom

8415 Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo
strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti vrátane strojov a prístrojov, v ktorých
nemôže by� vlhkos� regulovaná oddelene

8416 Horáky na kúreniská na tekuté, práškové alebo na plynné palivá; mechanické prikladacie
zariadenia vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie
popola a podobné zariadenia

Príloha č. 3
k zákonu č. 366/1999 Z. z.
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Číselný znak
 colného
 sadzobníka (CS)

 Názov tovaru (hmotného majetku)

8417 Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece vrátane spa¾ovacích, neelektrické

8419 Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia, tiež s elektrickým ohrevom, na spracúvanie
materiálu výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene teploty, ako je ohrievanie,
varenie, praženie, destilácia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie, sušenie,
vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení
pre domácnos�; prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody, neelektrické

8420 Kalandre alebo iné valcovacie stroje s výnimkou strojov na valcovanie kovov alebo skla,
valce na tieto stroje

8421 Odstredivky vrátane sušiacich odstrediviek; prístroje na filtrovanie alebo na čistenie
tekutín alebo plynov

8422 20 00 Stroje a prístroje na čistenie alebo na sušenie fliaš alebo iných obalov

8422 30 00 Stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie alebo označovanie fliaš, plechoviek,
škatú¾, vriec alebo podobných obalov; prístroje na prevzdušňovanie nápojov

8422 40 00
Ostatné baliace stroje a prístroje (vrátane termosterilizačných obalových strojov)

8424 Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie
tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné
prístroje; dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie
prístroje

8425 Kladkostroje, zdvíhacie zariadenia a vý�ahy iné ako skipové vý�ahy; rumpály a zvislé
navijaky; zdviháky

8426 Lodné otočné stĺpové žeriavy, žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy,
zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky;
 Pojazdné mostové žeriavy, prepravné žeriavy, portálové žeriavy, mobilné zdvíhacie rámy,
zdvižné obkročné vozíky a portálové nízkozdvižné vozíky

8427 Vidlicové stohovacie vozíky; iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným zariadením

8428 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie a vykladacie zariadenia (napr. vý�ahy, eska-
látory, dopravníky, lanovky)

8429 Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické
lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom

8430 Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, udusávacie, zhutňovacie,
stroje na �ažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vy�ahovače pilót; snehové
pluhy a snehové frézy

8432 Stroje pre po¾nohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesníctvo, na prípravu alebo na obrá-
banie pôdy; valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch

8433 Žacie a mlátiace stroje a zariadenia vrátane zariadení na lisovanie zelených krmovín
a slamy; kosačky na trávu a zelené krmoviny; stroje na čistenie, triedenie vajec, ovocia
a ostatných po¾nohospodárskych výrobkov okrem strojov a prístrojov PHS 8437

8434 Dojacie stroje a mliekarenské stroje a zariadenia
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Číselný znak
 colného
 sadzobníka (CS)

 Názov tovaru (hmotného majetku)

8436 Ostatné stroje a zariadenia pre po¾nohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo
a včelárstvo vrátane zariadení na klíčenie rastlín a ich mechanického alebo tepelného
vybavenia; umelé liahne a umelé kvočky pre hydinárstvo

8437 Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievanie semien, zrna alebo sušených strukovín;
stroje a prístroje používané v mlynárstve alebo pri spracúvaní obilia alebo suchých
strukovín, iné ako stroje a zariadenia po¾nohospodárskeho typu

8438 Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo na výrobu potravín alebo nápojov, inde
v tejto kapitole neuvedené ani nezahrnuté, iné ako stroje a zariadenia na extrakciu alebo
prípravu živočíšnych alebo rastlinných stužených tukov alebo olejov

8439 Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu alebo
konečnú úpravu papiera, kartónu alebo lepenky

8440 Stroje a zariadenia na brožovanie a väzbu kníh vrátane strojov na zošívanie kníh

8441 Ostatné stroje a prístroje na spracovanie buničiny (papieroviny), papiera, kartónu alebo
lepenky vrátane rezačiek všetkých druhov

8442 Stroje a zariadenia (iné ako obrábacie a tvárniace stroje PHS 8456 až 8465), na liatie
alebo na sádzanie písma, na prípravu a zhotovovanie štočkov, dosiek, valcov a iných
tlačiarskych pomôcok; tlačiarske typy, štočky, tlačiarske dosky a valce, litografické
kamene upravené na grafické účely (napr. hladené, zrnené, leštené)

8443 Tlačiarenské stroje a zariadenia vrátane dýzových, okrem zariadení PHS 8471; pomocné
tlačiarenské zariadenia

8444 00 Stroje na vytláčanie, pre�ahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných
materiálov

8445 Stroje na prípravu textilných vlákien; stroje na spriadanie a dopriadanie, zdvojovanie
alebo na krútenie a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí; stroje na
navíjanie a súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných
vlákien na spracovanie na strojoch PHS 8446 alebo 8447

8446 Tkáčske krosná

8447 Pletacie stroje a krosná, stroje na spevnenie prešitím, opriadacie stroje, stroje na výrobu
tylu, čipiek, výšiviek, lemoviek a prámikov pletených alebo sie�ovinových a stroje na
výrobu strapcov

8449 00 00 Stroje a zariadenia na výrobu a konečnú úpravu plsti alebo netkaného textilu ako
metrového alebo tvarovaného tovaru vrátane strojov a prístrojov na výrobu plstených
klobúkov; formy na výrobu klobúkov

8451 Stroje a zariadenia (iné ako PHS 8450) na pranie, čistenie, žmýkanie, sušenie, žehlenie
(vrátane žehliacich strojov a mang¾ov), bielenie, farbenie, apretovanie, ovíjanie alebo
impregnovanie textilných priadzí, látok alebo celkom zhotoveného textilného tovaru
a stroje na pre�ahovanie tkanín alebo iných podložiek používaných na výrobu dlážkových
krytín, ako je linoleum; stroje na navíjanie, odvíjanie, skladanie a plisovanie, strihanie,
zúbkovanie alebo vykrajovanie textílií

8453 Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží alebo usní alebo na
zhotovovanie alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží a usní s výnimkou šijacích ko-
žušníckych strojov
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Číselný znak
 colného
 sadzobníka (CS)

 Názov tovaru (hmotného majetku)

8454 Konvertory, lejacie panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievarne
kovov

8455 Valcovacie stolice a valcovacie trate, ako aj valce na ne

8456 Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiálov ich úberom pomocou lasera alebo
pomocou iných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie,
elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúko-
vých výbojov v plazme

8457 Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje jednopolohové a viacpolohové na obrá-
banie kovov

8458 Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier) na obrábanie kovov

8459 Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie,
rezanie závitov alebo na rezanie vnútorných závitov úberom kovu, iné ako sústruhy
(vrátane sústružníckych obrábacích centier) PHS 8458

8460 Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapenia (ostrapkov), ostrenie, brúsenie, honova-
nie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú konečnú opravu kovov,
cermetov, pomocou brúsnych kameňov (brúsiv) alebo leštiacich prostriedkov okrem
strojov na obrábanie a dokončovanie ozubených kolies PHS 8461

8461 Obrábacie stroje na hob¾ovanie, obrážanie (vodorovné aj zvislé), drážkovanie, pre�ahova-
nie, obrábanie ozubených kolies, brúsenie ozubených kolies alebo ich dokončovacie
operácie, strojové píly, odrezávacie stroje a ostatné obrábacie stroje pracujúce metódou
úberu kovov alebo cermetov, ktoré nie sú inde uvedené ani zahrnuté

8462 Tvárniace stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo lisovaním
v zápustke, padacie buchary, pákové buchary a iné buchary, obrábacie stroje (vrátane
lisov) používané na tvárnenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a prekladaním,
vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezá-
vaním, nastrihovaním alebo vrúbkovaním, lisy na tvárnenie kovov alebo kovových karbi-
dov tu neuvedené ani nezahrnuté

8463 Iné tvarovacie stroje na opracovanie kovov alebo cermetov, pracujúce inak ako úberom
materiálu

8464 Obrábacie stroje na kameň, keramické látky, betón, azbestový cement alebo podobné
nerastné materiály alebo stroje na obrábanie skla za studena

8465 Obrábacie stroje (vrátane strojov na pribíjanie klincov, spájanie sponkami, glejenie alebo
iné spájanie), na opracúvanie dreva, korku, kostí, ebonitu, tvrdých plastov alebo po-
dobných tvrdých materiálov

8467 Ručné náradie pneumatické, hydraulické alebo s vlastným motorom, iným ako
elektrickým

8468 Stroje a prístroje na spájkovanie alebo na zváranie, aj na rezanie, iné ako PHS 8515;
plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie

8474 Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, odde¾ovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie
a miesenie zemín, kameňov, rúd a iných pevných nerastných látok (aj v tvare prášku
alebo kaše), stroje na aglomerovanie, lisovanie a tvárnenie pevných nerastných palív,
keramických látok, cementu, sadry a iných práškovitých alebo kašovitých nerastných
látok; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku
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Číselný znak
 colného
 sadzobníka (CS)

 Názov tovaru (hmotného majetku)

8475 Stroje a zariadenie na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, elektrónok
alebo výbojok alebo bleskových žiaroviek, v sklenených puzdrách; stroje na výrobu alebo
na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla

8477 Stroje a prístroje na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na zhotovovanie výrobkov
z týchto materiálov, inde neuvedené ani nezahrnuté v tejto kapitole

8478 Stroje a prístroje na prípravu alebo na spracovanie tabaku, v tejto kapitole inde neuvedené
ani nezahrnuté

8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde
neuvedené ani nezahrnuté

8480 Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy, formy na
kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo
plasty

8482 Gu¾kové alebo valčekové ložiská

8501 Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)

8502 Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

8504 Elektrické transformátory, statické meniče (napr. usmerňovače) a induktory

8505 Elektromagnety, permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie; upínacie
dosky, sk¾učovadlá a iné podobné upínacie zariadenia s elektromagnetmi alebo s perma-
nentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy, elektromagnetické zdvíhacie
hlavy

8506 Galvanické články a batérie

8507 Elektrické akumulátory vrátane separátorov, tiež s pravouhlým prierezom (vrátane
štvorcového)

8508 Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným elektrickým motorom

8511 Prístroje a elektrické zapa¾ovacie alebo spúš�acie zariadenie na zážihové a vznetové
spa¾ovacie motory s vnútorným zapa¾ovaním, napr. magnetické zapa¾ovače — magnetá,
zapa¾ovacie cievky, zapa¾ovacie a žeraviace sviečky, spúš�ače; generátory (napr. dynamá,
alternátory) a regulačné spínače používané s týmito motormi

8512 Elektrické prístroje osvet¾ovacie a signalizačné (okrem výrobkov PHS 8539), stierače,
rozmrazovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle a motorové vozidlá

8514 Elektrické pece priemyselné alebo laboratórne (vrátane indukčných alebo dielektrických);
ostatné priemyselné alebo laboratórne indukčné alebo dielektrické ohrievacie zariadenia

8515 Zariadenia a stroje elektrické (aj elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo používajúce
iné svetelné či fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické
impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie, tiež schopné rezania;
elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla

8530 Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné alebo na kontrolu a riadenie železničnej,
električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia a na vybavenie prístavov
a letísk (iné PHS 8608)
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Číselný znak
 colného
 sadzobníka (CS)

 Názov tovaru (hmotného majetku)

8535 Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, na ich spájanie
do elektrického obvodu (napr. odpájače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače
napätia, obmedzovače prúdových rázov, zásuvky, rozvodné skrine) na napätie väčšie ako
1 000 V

8543 Elektrické stroje a zariadenia a prístroje, ktoré majú individuálne funkcie a nie sú
uvedené ani zahrnuté inde v tejto kapitole

8701 Traktory a �ahače (okrem traktorov PHS 8709)

8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú
alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily,
žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie
automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)

8709 Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia, typy používané v továrňach,
skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé �ahače
používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti
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