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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/181
av den 27 januari 2017
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan
till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen.
Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren
i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning
(EU) nr 952/2013.
(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En enskild glashylla som föreligger tillsammans
med metallstöd för att fästas på en vägg.

9403 89 00

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kom
binerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till ka
pitel 94 samt texten till KN-nummer 9403 och
9403 89 00.

Glashyllan består av en genomskinlig glasskiva
med de ungefärliga måtten 60 × 13,5 × 0,7 cm,
med oregelbunden form och med behandlade
kanter (framkanten är kurvformad) och två hål
lare gjorda av en legering av koppar och zink
(mässing), överdragna med nickel och krom.
Glasskivan har två hål för montering på hål
larna.
Produkten uppvisas omonterad, tillsammans
med skruvar och pluggar för montering, för
packad i en papplåda.
Se bilden (*)

Artikeln används för inredning av rum i, exem
pelvis, privata bostäder. Den är därför en möbel
i den mening som avses i nr 9403. Enligt an
märkning 2 a till kapitel 94 omfattar detta num
mer enskilda hyllor som föreligger tillsammans
med stöd för att fästas på en vägg. Klassificering
enligt nummer 7020 som andra varor av glas är
därför utesluten.
Glashyllan ger artikeln dess huvudsakliga karak
tär. Metallhållarna, skruvarna och pluggarna
finns med endast för att fästa glashyllan på väg
gen.
Klassificering
enligt
KN-num
mer 9403 20 80 som andra möbler av metall är
därför utesluten.
Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 9403 89 00 som andra möbler.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

