
Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2018/C 305/05)

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 379

9403 Pozostałe meble i ich części

Po dotychczasowej treści noty wyjaśniającej dodaje się tekst w brzmieniu:

„Pozycja ta nie obejmuje »tablic informacyjnych« takich jak »tablice uliczne« i »rollupy«.

Należy je klasyfikować do innych pozycji Nomenklatury, w których są one bardziej szczegółowo ujęte (na przy
kład tablice uliczne z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania odpowiadają produktom objętym pozy
cją 9610), lub zgodnie z ich materiałem składowym:

a) do pozycji, w której artykuły te są wyraźnie ujęte (na przykład tablice z metali nieszlachetnych, odpowiadające 
produktom objętym pozycją 8310, klasyfikowane są do tej pozycji), lub

b) do pozycji obejmującej różne wyroby z danego materiału (na przykład pozycji 3926 lub 7616).

Przykład tablicy ulicznej, którą należy klasyfikować do pozycji 9610:

Tablica uliczna z czarną powierzchnią do pisania.

Przykład tablicy ulicznej, którą należy klasyfikować do pozycji 8310:

Tablica uliczna wykonana wyłącznie z metali nieszlachetnych.

(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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Przykłady »tablic informacyjnych«, które należy klasyfikować zgodnie z ich materiałem składowym do pozycji 
obejmujących różne artykuły z tych materiałów:

Podstawa z twardych tworzyw sztucznych; część górna – 
rama aluminiowa wypełniona pośrodku arkuszem 
z tworzywa sztucznego, pokrytym z obu stron przezro
czystą folią z polichlorku winylu.

Podstawa i rama z aluminium z mocowaniami z gumy 
i arkuszem papieru pokrytym przezroczystą folią 
z polichlorku winylu.

Pozycja 7616 (zasadniczy charakter artykułu nadaje mu 
rama aluminiowa).

Pozycja 7616 (zasadniczy charakter artykułu nadaje mu 
rama aluminiowa).

 

Główna płyta z tworzywa sztucznego, przymocowana 
do pięciu prętów z tworzywa sztucznego, o prawie 
równej długości, które można nachylać w różnych kie
runkach. Cztery z nich na końcach mają zaczepy 
z tworzywa sztucznego, a piąty pręt montuje się 
w nasadce z tworzywa sztucznego.

 

Pozycja 3926 (artykuł jest wykonany wyłącznie 
z tworzyw sztucznych).”
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