
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/302 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia. 

(2)  Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te 
stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze 
scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi 
przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu 
towarowego. 

(3)  Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej 
w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na podstawie uzasadnień określonych 
w kolumnie 3 tej tabeli. 

(4)  Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towaru, o którym mowa 
w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal 
przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2). Okres ten powinien wynosić trzy miesiące. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN 
wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli. 

Artykuł 2 

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana 
przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 

z 19.10.1992, s. 1). 



Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia dnia 25 lutego 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja (kod 
CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Artykuł w postaci tablicy z tworzywa sztucznego 
o wymiarach w przybliżeniu 31 cm × 32 cm, o 
błyszczącej, warstwowej, magnetycznej 
powierzchni z tworzywa sztucznego, do rysowa
nia i zmazywania. Powierzchnia jest obramowana 
i umieszczona w ramie z tworzywa sztucznego. 

Do tablicy przymocowany jest sznurkiem pisak 
z tworzywa sztucznego z metalową końcówką, 
który przyciska się do powierzchni i tworzy ob
razy, litery itp., wykorzystując magnetyczną właś
ciwość powierzchni. W ramie z tworzywa sztucz
nego są luźno ułożone cztery małe, magnetyczne 
stemple wykonane z tworzywa sztucznego, wzory 
których mogą być stemplowane na powierzchni. 

Funkcja zmazywania działa poprzez podniesienie 
górnej warstwy z tworzywa sztucznego; mecha
nizm do podnoszenia górnej warstwy wbudo
wany jest na spodzie tablicy do rysowania i odłą
cza funkcję magnetyczną. 

Artykuł przeznaczony jest do zabawy dla dzieci. 

Zobacz fotografia (*). 

9503 00 95 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 a), 
3 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenkla
tury scalonej (ORI) oraz brzmienie kodów CN 
9503 00 i 9503 00 95. 

Klasyfikacja jako tabliczki i tablice z powierzch
niami do pisania, kreślenia lub rysowania do po
zycji 9610 jest wykluczona, ponieważ artykuł nie 
jest przeznaczony do pisania, kreślenia lub ryso
wania rysikiem, kredą lub pisakami zakończonymi 
filcem (zob. również Noty wyjaśniające do Sys
temu Zharmonizowanego (HS) do pozycji 9610). 

Artykuł ma cechy zabawki objętej pozycją 9503. 
Klasyfikacja do pozycji 3926 jako pozostałe arty
kuły z tworzyw sztucznych jest również wyklu
czona, ponieważ pozycja 9503 zapewnia najbar
dziej szczegółowy opis. 

Artykuł jest towarem złożonym w rozumieniu 
ORI 3b). Składa się z tworzyw sztucznych i 
powierzchni magnetycznej, które razem tworzą 
całość (zob. także Noty wyjaśniające do HS do 
ORI 3 b), pkt (IX)). 

Rama i powierzchnia są wykonane z tworzywa 
sztucznego. Komponenty z tworzywa sztucznego 
dominują i nadają artykułowi jego zasadniczy cha
rakter w rozumieniu ORI 3 b). 

Zatem artykuł należy klasyfikować do kodu CN 
9503 00 95, jako pozostałe zabawki z tworzyw 
sztucznych. 

(*)  Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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