
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1209 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 (2), 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 posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. 
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 
przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013. 

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 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) 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). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2018 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Obuwie (tzw. but do tańca), zakrywające stopę, 
ale nie łydkę, otwarte u przyszwy. 

Obuwie jest wykonane z jednego kawałka mate
riału włókienniczego zszytego razem na podesz
wie i zapiętku oraz ma podszewkę z materiału 
włókienniczego. Podeszwa ma naszyte dwa ka
wałki ze skóry wyprawionej, jeden na śródsto
piu, a drugi w obrębie pięty. 

Przednia część podeszwy z materiału włókienni
czego jest zmarszczona, tak by utworzyć zaokrą
glony kształt na palce. 

Część podeszwy z materiału włókienniczego 
między dwoma kawałkami ze skóry wyprawio
nej jest zmarszczona i uelastyczniona za pomocą 
elastycznej taśmy wszytej po stronie wewnętrz
nej obuwia. Służy ona do naprężenia podeszwy 
od palców do pięty podczas tańca. 

Obuwie ma dwa elementy z pianki komórkowej 
pokryte materiałem włókienniczym naszyte od 
wewnątrz ponad kawałkami skóry wyprawionej, 
które są nieco większe niż te kawałki skóry, ale 
mniejsze niż podeszwa, która styka się z podło
żem, gdy obuwie jest używane. 

Otwór obuwia może być ściągany przy pomocy 
elastycznego sznurka. 

Na obwodzie otworu przymocowane są dwie 
elastyczne tasiemki służące do zabezpieczenia, 
aby obuwie nie odstawało od stopy. 

Gdy obuwie jest w użyciu (noszone podczas sta
nia na podłożu), część obuwia, która nie przy
krywa boków i wierzchu stopy, a która styka się 
z podłożem, składa się w przybliżeniu 33 % ze 
skóry wyprawionej oraz 67 % z materiałów włó
kienniczych. 

Zob. ilustracje (*). 

6405 20 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6. 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury sca
lonej, uwagę 4 do działu 64 oraz brzmienie ko
dów CN 6405, 6405 20 i 6405 20 99. 

Artykuł nie jest wykluczony z działu 64 na 
mocy uwagi 1 b) do działu 64, ponieważ artykuł 
ma naszyte części podeszwy zewnętrznej. Po
nadto zmarszczona część przednia tworzy zaok
rągloną, względnie sztywną podeszwę dla pal
ców. 

Ponieważ materiał cholewki stanowi również 
część podeszwy, w celu wytyczenia granicy po
między cholewką a podeszwą za podeszwę 
uważa się tę część obuwia, która nie pokrywa 
boków i wierzchu stopy (zob. również określenie 
cholewki w Notach wyjaśniających do Systemu 
Zharmonizowanego (HS) do działu 64, uwagi 
ogólne, pkt (D)). 

Materiałem składowym podeszwy zewnętrznej 
jest materiał włókienniczy, ponieważ ma on naj
większą powierzchnię stykającą się z podłożem, 
gdy obuwie jest w użyciu (noszone podczas sta
nia na podłożu), w rozumieniu uwagi 4 do 
działu 64 (zob. również Noty wyjaśniające do 
Systemu Zharmonizowanego do działu 64, 
uwagi ogólne, pkt (C)). 

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 
6405 20 99 jako pozostałe obuwie z cholewkami 
i podeszwami zewnętrznymi z materiałów włó
kienniczych. 

(*)  Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny.  
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