
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2018/C 95/05)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) w Notach wyjaśniających do Nomenklatury 
scalonej Unii Europejskiej (2) wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 198

4202 31 00
do
4202 39 00 Artykuły w rodzaju zwykle noszonych w kieszeni lub w torebce

Po dotychczasowej treści noty wyjaśniającej dodaje się tekst w brzmieniu:

„Etui na telefony komórkowe w niniejszych podpozycjach są objęte pierwszą częścią tekstu pozycji i w konse
kwencji, mogą być wykonane z dowolnego materiału.

Mogą być zaprojektowane tak, aby pasować do konkretnego modelu telefonu komórkowego lub różnych modeli 
telefonów komórkowych mających te same wymiary.

Mogą mieć mechanizm zamykający lub go nie mieć. Zakrywają telefon komórkowy poprzez zakrycie tyłu, boków 
i przodu telefonu komórkowego w celu jego ochrony. Proste etui zakrywające jedynie tył i boki telefonu komór
kowego są jednak wyłączone, ponieważ nie mają cech charakterystycznych etui objętych pozycją 4202 i są klasy
fikowane według ich materiału składowego.

Te podpozycje nie obejmują jednak etui, z podpórkami lub bez nich, na tablety, minitablety lub e-booki, ponie
waż ze względu na ich wielkość nie są one uznawane za artykuły w rodzaju zwykle noszonych w kieszeni lub 
w torebce (klasyfikacja w pozycjach od 4202 91 80 do 4202 99 00 według ich materiału składowego). Te etui są 
objęte pierwszą częścią tekstu pozycji i mogą składać się z dowolnego materiału.”.

Na stronie 327

Dodaje się tekst w brzmieniu:

„8473 30 80 Pozostałe części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8471

Ta podpozycja nie obejmuje etui, z podpórkami lub bez nich, na tablety lub minitablety (pozycja 4202 
lub, jeżeli nie mają strony przedniej, według ich materiału składowego). Takie etui są zaprojektowane 
głównie w celu ochrony tyłu, boków i przodu tabletu lub minitabletu i dlatego nie są uważane za akceso
ria do maszyn objętych pozycją 8471, ponieważ nie zwiększają zakresu operacji tabletu lub minitabletu 
ani nie wykonują specjalnej funkcji podrzędnej względem głównej funkcji maszyny.”.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2) Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
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