
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 711/2013 

z dnia 24 lipca 2013 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 staty
stycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ), w szczegól
ności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla
tury 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 Nomenkla
turze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek 
dodatkowy podpodział i która została ustanowiona 
szczegółowymi 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 mocy uzasadnienia przedstawionego w kolumnie 3 
tej tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa 
wydana przez organy celne państw członkowskich 
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze 
scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządze
niem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, 
której udzielono tej informacji, przez okres trzech 
miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. usta
nawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 2 ). 

(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 wskaza
nego w kolumnie 2 tej tabeli. 

Artykuł 2 

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne 
państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym 
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres 
trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) 
nr 2913/92. 

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 24 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Niezmontowana figurka-zabawka z tworzywa 
sztucznego, o wysokości w przybliżeniu 
4,5 cm, składająca się z dwóch części. Prezen
towana jest w pojemniku z tworzywa sztucz
nego w kształcie jajka, składającym się z dwóch 
oddzielnych części, które łączą się idealnie 
krawędziami. 

Figurka ma cechy przypominające człowieka. 
Nie ma ruchomych części ani zdejmowanego 
ubrania i utrzymuje swoją pozycję pionową 
bez podparcia. 

Figurka przedstawia czarodzieja z serii komi
ksów i tworzy część zbioru razem z innymi 
postaciami z serii. 

9503 00 95 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 2 
a), 5 b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji 
Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów 
CN 9503 00 i 9503 00 95. 

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 
9503 00 21 jako lalki, ponieważ produkt nie 
jest lalką. Lalka jest modelem o cechach 
męskich lub żeńskich, zwykle jako dziecko, 
dziewczynka lub chłopiec lub modelka. Małe 
sztywne figurki, które utrzymują swoją pozycję 
bez podparcia, nie są uważane za lalki. 

Wyklucza się również klasyfikację do kodu CN 
9503 00 49 jako zabawki przedstawiające 
zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie, inne 
niż wypchane, ponieważ obiektywne cechy 
charakterystyczne postaci przedstawianej przez 
figurkę, to cechy człowieka; nie ma ona 
żadnych cech zwierząt lub cech nietypowych 
dla człowieka. 

Jest to figurka przypominająca człowieka, 
przedstawiająca postać z komiksu (zob. 
również Noty wyjaśniające do Nomenklatury 
scalonej do kodów CN od 9503 00 81 do 
9503 00 99). Figurkę należy zatem klasyfi
kować do kodu CN 9503 00 95 jako pozostałe 
zabawki z tworzyw sztucznych.
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