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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1288
z dnia 9 września 2020 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

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 niniej
szym 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)

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. 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.
(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).
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 września 2020 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Gerassimos THOMAS
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
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ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja
(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Produkt składający się z bezbarwnego płynu
w małym cylindrycznym pojemniku o pojem
ności 2 ml, z jednym cienkim pędzelkiem przy
mocowanym do nakrętki. Pędzelek jest prze
znaczony do nakładania płynu.
Produkt jest odżywką do rzęs i jest przeznaczo
ny do ich nawilżania i odżywiania. Zmniejsza
ich kruchość i pomaga chronić przed łamaniem
oraz przedłuża fazę cyklu wzrostu rzęs, a co za
tym idzie ich żywotność.
Produkt zawiera następujące główne składniki:
— biotynę,
— dechloro dihydroksy difluoro ethylclopros
tenolamide,
— biotinoyl tripeptyd-1,
— wyciąg z nagietka,
— wyciąg z korzenia żeń-szenia.
Produkt przedstawiany jest w kartonowym pu
dełku, pakowany do sprzedaży detalicznej.

3304 99 00

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogól
nych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz
brzmienie kodów CN 3304 oraz 3304 99 00.
Wyklucza się klasyfikację do pozycji 3305, ponieważ
produkt jest preparatem stosowanym do włosów na in
nych częściach ludzkiego ciała niż głowa (zob. również
nota wyjaśniająca do Systemu Zharmonizowanego do
pozycji 3305, uwaga wykluczająca).
Jako że produkt pomaga zwiększyć elastyczność, nawil
ża oraz dodaje połysku, uważany jest za preparat kos
metyczny (zob. również nota wyjaśniająca do Systemu
Zharmonizowanego do pozycji 3304 (A) ppkt 3). Wy
klucza się w związku z tym klasyfikację do pozycji
3307 jako „pozostałe preparaty perfumeryjne, kosme
tyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone”.
W związku z tym produkt należy klasyfikować do kodu
CN 3304 99 00 jako preparat kosmetyczny.

