
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2351 

z dnia 14 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 szczegó
łowymi 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 udzielona 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)  Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, 

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. 

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 14 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczacego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Zestaw ogrodniczy przedstawiany w opakowaniu 
z tworzywa sztucznego składający się z następu
jących artykułów:   

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6 Ogól
nych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORI). 

Przedmioty nie mogą być uważane za „towary pako
wane w zestaw do sprzedaży detalicznej” w rozumie
niu reguły 3b) ORI, ponieważ nie wszystkie z nich 
pakowane są razem, aby zaspokoić określoną po
trzebę lub służyć do określonych działań. 

Torba nie jest używana do ogrodnictwa, ale do umie
szczenia innych artykułów. Może być ona również 
użyta niezależnie od jakiegokolwiek działania ogrod
niczego. 

Ołówek także nie jest narzędziem ogrodniczym i ma 
on swoje własne wykorzystanie praktyczne gdzie in
dziej. 

Jeśli jeden lub więcej artykułów „zestawu” nie zaspo
kaja tej samej określonej potrzeby lub nie jest prze
znaczony do służenia temu samemu określonemu 
działaniu, każdy artykuł musi być klasyfikowany od
dzielnie (zob. również wytyczne dotyczące klasyfika
cji w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych 
w zestawy do sprzedaży detalicznej, część B (II) (1). 

Poszczególne artykuły, o których mowa w opisie to
warów, należy klasyfikować następująco: 

a)  Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów 
CN 4202, 4202 22 oraz 4202 22 90. 

Należy go klasyfikować jako torebkę z zewnętrzną 
powierzchnią z materiału włókienniczego objętą 
kodem CN 4202 22 90. 

b)  Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodu 
CN 6216 00 00. 

Tkany materiał włókienniczy uważany jest za ma
teriał składowy rękawic. Należy je klasyfikować 
jako rękawice objęte kodem CN 6216 00 00. 

c)  Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów 
CN 8201 oraz 8201 50 00. 

Należy klasyfikować je jako nożyce do kodu CN 
8201 50 00. 

d)  Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów 
CN 8201 oraz 8201 10 00. 

Należy go klasyfikować jako łopatkę do kodu CN 
8201 10 00. 

e)  Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów 
CN 3926, 3926 90 oraz 3926 90 97. 

Należy je klasyfikować jako pozostałe artykuły z 
tworzyw sztucznych do kodu CN 3926 90 97.  

a)  jednej torby wykonanej z tkanego materiału 
włókienniczego, z zewnętrzną powierzchnią z 
materiałów włókienniczych, z jedną dużą kie
szenią wewnętrzną oraz czterema mniejszymi 
kieszeniami zewnętrznymi,  

4202 22 90 

b)  jednej pary rękawic, wykonanych głównie z 
tkanego materiału włókienniczego, z niewiel
kim powleczeniem z tworzywa sztucznego 
komórkowego po wewnętrznej stronie dłoni,  

6216 00 00 

c)  jednego sekatora z metalu nieszlachetnego,  8201 50 00 

d) jednej łopatki ogrodniczej z metalu nieszla
chetnego,  

8201 10 00 

e) dwunastu patyczków znacznikowych z two
rzywa sztucznego,  

3926 90 97 

f)  jednego ołówka z rdzeniem grafitowym.  9609 10 10 

Artykuły zestawu są indywidualnie pakowane w 
opakowanie ochronne z tworzywa sztucznego. 

Tkanina torby oraz rękawice mają ten sam wzór 
(drzewa, kwiaty, domy). 

Zobacz zdjęcie (*).   
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Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

f)  Klasyfikacja jest wyznaczona brzmieniem kodów 
CN 9609, 9609 10 oraz 9609 10 10. 

Należy go klasyfikować jako ołówek z rdzeniem 
grafitowym objęty kodem CN 9609 10 10. 

(*)  Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny. 
(1)  Dz.U. C 105 z 11.4.2013, s. 1.  
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