
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie 

(2021/C 333 I/02)

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

Na strane 404:

Položka 9403 „Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti“

sa dopĺňa tento text:

„Pozri aj poznámku 2 a) k 94. kapitole a vysvetlivky HS k položke 9403.

Do tejto položky patria rôzne druhy políc (vrátane jednotlivých políc predložených s konzolami na upevnenie na stenu) 
vhodné na použitie predovšetkým v kúpeľni, sprche alebo vo vstupnej hale. Spôsob, akým je polica pripevnená k stene 
(skrutkami, lepidlom, prísavkami atď.) nie je rozhodujúcim faktorom pre zatriedenie. (Pozri obrázky 1 a 2).

Avšak tzv. misky na mydlo a tzv. košíky na špongiu/košíky do sprchy, vyrobené z rôznych materiálov (kov, plast, sklo, 
keramika atď.), používané hlavne v kúpeľni alebo kuchyni ako držiak tuhého mydla, špongie alebo iných hygienických 
potrieb, sú z tejto položky vylúčené. Majú sa zatriediť podľa ich základného materiálu (pozri obrázky 3 až 9), aj keď 
pripomínajú jednotlivé police, ako sa uvádza vo vysvetlivkách k harmonizovanému systému k položke 9403.

„Košík na špongiu“/„košík do sprchy“ má zvyčajne tvar škatule/košíka otvorenej/otvoreného zhora, s otvormi na odtekanie 
vody na spodnej strane, aj na bočných stranách.

Rozmery predmetov na obrázkoch sa uvádzajú v tomto poradí: dĺžka (d) × šírka (š) × výška (v).

Príklady výrobkov položky 9403:

Obrázok 1

Rozmery (d × š × v): 60 × 13,5 × 0,7 cm.

(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 119, 29.3.2019, s. 1.
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Obrázok 2

Rozmery (d × š × v): 26 × 10,5 × 29 cm

Príklady výrobkov, ktoré sa majú zatriediť podľa ich základného materiálu:

Obrázok 3

Rozmery (d × š × v): 35 × 14 × 6,5 cm. Príklad „košíka na špongiu“/„košíka do sprchy“.

Obrázok 4

Rozmery (d × š × v): 28 × 14 × 6,5 cm. Príklad „košíka na špongiu“/„košíka do sprchy“.
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Obrázok 5

Rozmery (d × š × v): 26 × 14 × 21 cm. Príklad „košíka na špongiu“/„košíka do sprchy“.

Obrázok 6

Rozmery (d × š × v): 23 × 23 × 6,5 cm. Príklad „košíka na špongiu“/„košíka do sprchy“.

Obrázok 7

Rozmery (d × š × v): 25 × 13 × 18 cm. Príklad „košíka na špongiu“/„košíka do sprchy“.
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Obrázok 8

Rozmery (d × š × v): 15 × 9 × 2 cm. Príklad „misky na mydlo“.

Obrázok 9

Rozmery ploskej časti (d × š × v): 13 × 7 × 1,5 cm. Príklad „misky na mydlo“.

“
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