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Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie
(2021/C 333 I/03)

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 412
vo vysvetlivke k podpoložke9503 00 70sa tretí odsek vypúšťa a nahrádza takto:
„Jeden (‚hlavný‘) výrobok v kombinácii s:
a) jedným alebo viacerým príslušenstvom určeným na použitie s „hlavným“ výrobkom, alebo
b) nepodstatným/zanedbateľným výrobkom (výrobkami) [pozri aj, mutatis mutandis, Usmernenia k zatrieďovaniu tovaru
predkladanému ako súprava na predaj v malom do kombinovanej nomenklatúry, ČASŤ B (III) (3)],
nepredstavuje „súpravu“ a kombinácia sa zatrieďuje pod číselný znak KN zodpovedajúci „hlavnému“ výrobku.
Na účel tejto podpoložky sa za „príslušenstvo“ považujú výrobky, ktoré sú určené na použitie spolu s „hlavným výrobkom“,
ale tomuto výrobku nie sú rovnocenné z hľadiska veľkosti, dizajnu alebo zložitosti (napríklad neobsahujú hybné alebo
kĺbom spojené časti či mechanické prvky). Obvykle medzi obidvoma výrobkami existuje rozpoznateľná interakcia.
Príkladmi takéhoto príslušenstva by boli: odevy, topánky, klobúky, tašky a toaletné potreby pre bábiky [pozri aj vysvetlivky
k harmonizovanému systému k položke 9503, časť (C) Bábiky], umelé potraviny pre hračky (napríklad mrkva alebo seno
z plastu pre hračku v podobe zvieraťa), kefy a sedlá pre hračky v podobe zvierat atď.
Príklady „súprav“ patriacich pod číselný znak KN 9503 00 70:

(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.
(3) Ú. v. EÚ C 105, 11.4.2013, s. 1.
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Príklad „súpravy“ pozostávajúcej z viacerého „príslušenstva“ iného druhu patriacej pod číselný znak KN 9503 00 70:

Príklady ‚hlavných‘ výrobkov v kombinácii s príslušenstvom alebo nepodstatným/zanedbateľným výrobkom, ktoré sa
nepovažujú za „súpravy“ v rámci číselného znaku KN 9503 00 70:

“

