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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/957
av den 31 maj 2021
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
tillfogar underuppdelningar till 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.

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.
(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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Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2021.

På kommissionens vägnar
För ordföranden
Gerassimos THOMAS
Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Artikel med oval form, ca 180 cm lång och 95 cm
bred på sitt bredaste ställe. Den består av en gles
trikåvävnad som bildar en nätliknande struktur som
är fäst vid ett uppblåsbart plasthölje som inramar
trikåvävnaden. En uppblåsbar plastkudde är fäst på
ena sidan av höljet. Höljet och kudden är helt
inneslutna av ett vävt tyg av syntetfilamentgarn.

6306 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 f till
avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen samt
texten till KN-nummer 6306 och 6306 90 00.
Artikeln är en sammansatt vara som består av olika
material (textilvävnad och plast) i den mening som
avses i den allmänna bestämmelsen 3 b.

Artikelns utsida är helt och hållet av textilmaterial,
som volymmässigt är mer framträdande än plasten.
Särskilt den nätliknande struktur där användaren
ligger består uteslutande av textilmaterial. Plasten är
dock mer framträdande än textilmaterialen i fråga
om vikt och värde.
Artikeln är utformad för att flyta på vatten, i likhet
med en luftmadrass för vattenbruk.
Se bild (*)

Klassificering enligt KN-nummer 3926 90 97 som
andra plastvaror är utesluten, eftersom artikeln har
de objektiva kännetecknen hos en textilvara när
man betraktar, vidrör eller ligger på den, på grund av
dess utsida av enbart textilmaterial. Även om
plasten spelar en viktig roll för användningen av
artikeln som flytande anordning, är den nätliknande
textilvävnaden i mitten avgörande för att en person
ska kunna ligga på artikeln medan den flyter.
Textilmaterialen (materialet på utsidan, den
nätliknande trikån) ger därför artikeln dess
huvudsakliga karaktär i den mening som avses i den
allmänna bestämmelsen 3 b.
Utifrån artikelns objektiva kännetecken (utformad
för att tas med till olika platser och användas där
tillfälligt, låg vikt, lätt att transportera och
iordningställa, likhet med luftmadrasser) är det en
campingartikel. Se även Förklarande anmärkningar
till KN nr 6306 90 00 och Förklarande
anmärkningar till Harmoniserade systemet, nr
6306, första stycket, punkt 5.
Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-nummer
6306 90 00 som andra slag av campingartiklar.

(*) Bilden återges endast i informationssyfte.

