
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1638 

z dnia 20 września 2022 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 

9505 10 (artykuły bożonarodzeniowe) 

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 statys
tycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową („Nomenklaturę scaloną”), zamie
szczoną w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2) Podpozycja 9505 10 Nomenklatury scalonej obejmuje artykuły bożonarodzeniowe.

(3) Uwaga dodatkowa 1 b) do działu 95 określa zakres artykułów dekoracyjnych na choinki bożonarodzeniowe, które 
są klasyfikowane do podpozycji 9505 10.

(4) W Notach wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9505, pkt (A) (1) oraz w Notach wyjaśniają
cych do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej (2) do pozycji 9505 wyjaśniono, w jaki sposób należy klasyfikować 
artykuły dekoracyjne na choinki bożonarodzeniowe.

(5) Istnieją rozbieżne poglądy odnośnie do interpretacji brzmienia ostatniego zdania uwagi dodatkowej 1 b) do działu 
95, zgodnie z którym artykuły objęte tą pozycją muszą mieć związek z Bożym Narodzeniem.

(6) Ze względu na pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie, że artykuły dekoracyjne na choinki bożonarodzeniowe 
nie muszą być tematycznie związane z Bożym Narodzeniem, lecz muszą jedynie posiadać wzór, który czyni je roz
poznawalnym jako artykuły dekoracyjne na choinki bożonarodzeniowe.

(7) W celu zapewnienia jednolitej interpretacji podpozycji 9505 10 w całej Unii należy zatem skreślić ostatnie zdanie 
uwagi dodatkowej 1 b) do działu 95 Nomenklatury scalonej.

(8) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 uwaga dodatkowa 1 b) do działu 95 otrzymuje brzmie
nie:

„b) artykuły dekoracyjne na choinki bożonarodzeniowe.

Są to artykuły przeznaczone do zawieszenia na choince (tj. lekkie artykuły zazwyczaj z nietrwałego materiału przezna
czone do dekoracji choinki bożonarodzeniowej).”

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
(2) Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.
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Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2022 r.

W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,

Gerassimos THOMAS
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej
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