
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2320 

z dnia 8 grudnia 2015 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 mocy uzasadnień określonych w 
kolumnie 3 tej tabeli. 

(4)  Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których 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 
zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

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



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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Artykuł jest błyszczącą, przezroczystą tkaniną 
(100 % poliester), z wyhaftowaną maszynowo de
koracją i jest prezentowany na rolkach o długości 
300 cm. 

Jedna z dwóch długich krawędzi artykułu jest wy
kończona ściegiem interlockowym zamykającym 
ołowianą linkę pokrytą tkaniną w obszytym tunelu 
z tkaniny. Przeciwna krawędź ma gęsto tkany 
wzmocniony brzeg, co zapobiega strzępieniu się 
tkaniny, wątkowe zakończenia wystają poza tka
ninę w postaci frędzli. 

Długość materiału, który jest odcinany z rolki, od
powiada szerokości przyszłej firanki. Tkanina jest 
przerabiana na firankę przez zwykłe przycięcie jej 
na krawędzi gęsto tkanego wzmocnionego brzegu 
do wymaganej długości i obrębienie tej strony oraz 
dwóch stron, które zostały odcięte od rolki. Kra
wędź wykończona ściegiem interlockowym sta
nowi dolną część firanki i pozostaje w takiej for
mie, w jakiej znajdowała się na rolce. 

(Zob. ilustracje) (*) 

6303 92 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 2 a) 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 7 d) do sekcji XI oraz brzmienie 
kodów CN 6303, 6303 92 i 6303 92 90. 

Artykuł posiada zasadniczy charakter wykończo
nej firanki objętej pozycją 6303, ponieważ jest 
wyraźnie przystosowany do przekształcenia w fi
rankę za pomocą prostych czynności. Gdy tkanina 
zostaje odcięta z rolki, niezbędna jest jedynie 
prosta czynność polegająca na zwykłym przycię
ciu do wymaganej długości firanki i obrębieniu 
(zob. również Noty wyjaśniające do Systemu 
Zharmonizowanego do pozycji 6303, akapit 
drugi). 

Niewykończony artykuł uważa się za skończony, 
ponieważ posiada już jedną krawędź obrębioną 
(krawędź wykończona ściegiem interlockowym). 

Zatem artykuł należy klasyfikować do kodu CN 
6303 92 90, jako firanki z włókien syntetycz
nych. 

(*)  Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.  

1 2 3   
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