
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

(2017/C 305/05)

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) sa vysvetlivky ku kombinovanej 
nomenklatúre Európskej únie (2) týmto menia takto:

Na strane 388

sa vkladá tento text:

„9615 Hrebene na česanie, hrebene do vlasov a podobné výrobky; vlásenky, sponky do vlasov, natáčky, 
pripínadlá a podobné výrobky, iné ako výrobky položky 8516, a ich časti

Pozri vysvetlivky HS k položke 9615, štvrtý odsek.

Na účely tejto položky termín „hrebene do vlasov a podobné výrobky“ zahŕňa tovar vyrobený z pevných 
materiálov, keďže výrobky tejto položky sú obvykle vyrobené zo základného kovu alebo z plastov. Táto 
položka preto nezahŕňa čelenky a gumičky do vlasov. Tieto sú zatriedené takto:

a) Gumičky do vlasov a čelenky, pozostávajúce napríklad z elastickej slučky z dutých pletenín (pozri 
obrázok 1), alebo z kaučukovej slučky pokrytej textíliou (pozri obrázok 2), alebo z elastickej pásky 
úplne pokrytej tkanou textíliou (pozri obrázok 3), alebo zo slučky zhotovenej z elastickej textilnej 
pásky (pozri obrázok 4) sú zatriedené ako odevné doplnky do položky 6117 alebo 6217.

Príklady:

1. Gumička do vlasov 2. Gumička do vlasov 3. Gumička do vlasov 4. Čelenka

b) Gumičky do vlasov a čelenky, pozostávajúce zo slučky alebo pásky z textílie XI. triedy a ozdobené, 
napríklad drevenými guľôčkami, plastovými perlami alebo prvkami z usne alebo textílie, sa považujú 
za výrobky s podstatným charakterom ostatných celkom dohotovených odevných doplnkov, a sú 
preto zatriedené do položky 6117 alebo 6217 na základe VIP 3 b).

Príklady:

c) Gumičky do vlasov a čelenky pozostávajúce hlavne napríklad z plastových flitrov nalepených alebo 
prišitých na neelastickej textilnej páske a pokrývajúcich takmer celý viditeľný povrch výrobku, a tak 
dávajúcich podstatný charakter výrobku, sú zatriedené do položky 7117 na základe VIP 3 b) 
a poznámok 9 a) a 11 k 71. kapitole.

(1) Nariadenie  Rady  (EHS)  č.  2658/87  z  23.  júla  1987  o  colnej  a  štatistickej  nomenklatúre  a  o  Spoločnom  colnom  sadzobníku 
(Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2) Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1.
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Príklad:

d) Gumičky do vlasov a čelenky pozostávajúce úplne alebo čiastočne z prírodných alebo umelo 
pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov, drahých kovov alebo kovov plátovaných dra
hým kovom sú zatriedené do položiek 7113 a 7116 na základe poznámok 1 a 9 a) k 71. kapitole. 
Pozri aj vysvetlivky HS k položke 9615, štvrtý odsek.

e) Gumičky do vlasov a čelenky pozostávajúce úplne alebo čiastočne z kožušiny alebo umelej kožušiny 
sú zatriedené do položiek 4303 alebo 4304 na základe poznámok 3 a 4 k 43. kapitole.

Príklad:

f) Gumičky do vlasov a čelenky pozostávajúce z ostatných materiálov, nepokryté textíliou, tiež zdobené 
[s výnimkou tovaru uvedeného v písmenách d) a e)] sú zatriedené podľa základného materiálu 
slučky, keďže podstatný charakter je daný slučkou a jej funkciou [napríklad plastová slučka je zatrie
dená do položky 3926 (pozri obrázky 1 a 2) a kaučuková slučka je zatriedená do položky 4015 
(pozri obrázok 3) na základe VIP 3 b)].

Príklady:

1. Gumička do vlasov 2. Gumička do vlasov 3. Čelenka

g) Tovar, ktorý možno zatriediť do položky 7117 ako bižutéria a ktorý sa dá použiť napríklad ako 
náramky alebo retiazky na členok, zostáva zatriedený do tejto položky, aj keď ho možno použiť 
takisto ako čelenku alebo gumičku do vlasov.

Príklad:

“
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