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OGÓLNE REGU Y

A. Ogólne regu y interpretacji Nomenklatury Scalonej

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega nast puj cym regu om:

1. Tytu y sekcji, dzia ów i poddzia ów maj  znaczenie wy cznie orientacyjne; dla celów prawnych
klasyfikacj  towarów  nale y ustala  zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub dzia ów oraz, o
ile nie s  one sprzeczne z tre ci  powy szych pozycji i uwag, zgodnie z nast puj cymi regu ami.

2. a) Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w tre ci pozycji dotycz  wyrobu niekompletnego lub
niegotowego, pod warunkiem e posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego.
Informacje te dotycz  tak e wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uwa anego za taki w
my l postanowie  niniejszej regu y), znajduj cego si  w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.
    b) Wszelkie informacje zawarte w tre ci pozycji o materiale lub substancji odnosz  si  do tego
materia u lub substancji b  w stanie czystym, b  w mieszaninie lub w po czeniu z innymi
materia ami lub substancjami. Równie  ka da informacja o wyrobach z okre lonego materia u lub
substancji odnosi si  tak e do wyrobów wykonanych w ca ci lub w cz ci z tego materia u lub
substancji. Klasyfikowanie wyrobów stanowi cych mieszaniny lub sk adaj cych si  z ró nych
materia ów lub substancji nale y ustala  wed ug zasad okre lonych w regule 3.

3. Je eli stosuj c regu  2 b) lub z innego powodu towary pozornie mog  by  klasyfikowane do dwu
lub wi cej pozycji, klasyfikacji dokona  nale y w sposób nast puj cy:

      a) pozycja okre laj ca towar w sposób najbardziej szczegó owy ma pierwsze stwo przed
pozycjami okre laj cymi  towar w sposób bardziej ogólny. W przypadku gdy dwie pozycje lub wi cej
odnosi si  tylko do cz ci materia ów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie z onym
albo tylko do cz ci towarów w zestawach przeznaczonych do sprzeda y detalicznej, pozycje te
nale y uwa  za równorz dne, nawet gdy jedna z nich okre la dany wyrób w sposób bardziej
szczegó owy lub bardziej pe ny;
       b) do wyrobów stanowi cych mieszaniny wyrobów sk adaj cych si  z ró nych materia ów lub
wytworzonych z ró nych komponentów oraz wyrobów stanowi cych komplety do sprzeda y
detalicznej, których klasyfikacja w my l regu y   3 a) nie mo e by  przeprowadzona, nale y stosowa
pozycj  obejmuj  materia  lub komponent decyduj cy o zasadniczym charakterze wyrobu, je eli
takie kryterium jest mo liwe do zastosowania;
c) je eli nie mo na przeprowadzi  klasyfikacji wed ug zasad okre lonych w regule 3 a) lub b), nale y
stosowa  pozycj , która w kolejno ci numerycznej jest ostatnia z pozycji mo liwych do zastosowania.

4. Towary, które nie mog  by  klasyfikowane zgodnie z powy szymi regu ami, powinny by
klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których s  najbardziej zbli one.

5. Oprócz powy szych postanowie , w odniesieniu do ni ej wymienionych wyrobów nale y stosowa
nast puj ce regu y:

    a) futera y do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, broni, przyborów kre larskich,
naszyjników oraz podobne opakowania, specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich
kompletów, nadaj ce si  do d ugotrwa ego u ytkowania i wyst puj ce z wyrobami, do których s
przeznaczone, nale y klasyfikowa  razem z wyrobami, gdy s  one normalnie z nimi sprzedawane.
Regu y tej jednak nie stosuje si  do opakowa , które ca emu wyrobowi nadaj  zasadniczy charakter;
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     b) z zastrze eniem postanowie  zawartych w regule 5 a) opakowania i pojemniki opakowaniowe,
je eli s  zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, nale y klasyfikowa  razem z tymi towarami.
Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, je eli opakowania nadaj  si  w sposób oczywisty do
ponownego u ytku.

6. Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna by  przeprowadzona zgodnie z ich
tre ci  i uwagami o nich, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian wynikaj cych z powy szych regu ,
stosuj c zasad , e tylko podpozycje na tym samym poziomie mog  by  porównywane. Odpowiednie
uwagi do sekcji i dzia ów maj  zastosowanie równie  do tej regu y, je eli tre  tych uwag nie stanowi
inaczej.
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Zadania z taryfikacji przewidziane do realizowane z wersj  materialn  taryfy celnej z 2004r
oraz z taryf  celn  z 2012 roku obowi zuj  od 1 stycznia 2012 ( wersja elektroniczna )

Lp. Opis towaru Wg NC 2003 Wg NC 2012 Uwagi
1 Konie czystej krwi 0101 10 10 0101 21 00 * wiadectwo
2 Os y hodowlane 0101 90 30 *0101 30 00 Wyodr bniona

pozycja wg 2012

3 Krowy hodowlane 0102 90 69
4 Kozy perskie
5 Jelenie dzikie * wyja nienia

6 Mi so wo owe wierci przednia rozdzielona Uwaga 1A d,e

7 Mi so mro one wo owe – szponder w kawa kach
Uwaga 1A h
brisket” wg taryfy
celnej 2012

8 Mi so z os omu ów ch odzone w kartonach
9 W tróbki drobiowe mro one

10 Pstr gi ywe
11 Halibut mro ony * pacyficzny
12 Homary mro one Za . ca e
13 O miornice ywe

14 mietana 12% w kartoniku  0,5 l
15 Jogurt bez dodatków 3% t uszczu
16 Miód naturalny w plastrach

17 Ptasie gniazdka przeznaczone do spo ycia –
Jerzyk Skalny

18 W osy ludzkie umyte i odt uszczone
19 Ko  s oniowa  K y - ciosy
20 Nasienie bydl ce

21 Sadzonki winoro li
* wiadectwo
fitosanitarne –
badanie na
ple nie i grzyby

22 Ziemniaki sadzeniaki
* warunki
klasyfikacji oraz
warunek  II F

23 Banany suszone
24 Kawa niepalona, naturalna

25 Ryz nie uskany, siewny
* warunki
klasyfikacji oraz
warunek  II F

26 M ka ry owa
27 Szyszki chmielowe
28 Wodorosty morskie ALGI

29 Agar -agar Podobne do
pektyny

30 W osie ro linne – trawa morska
31 Smalec do produkcji ywno ci
32 Kie basa sucha
33 Homary w konserwach
34 Pastylki od  bólu gard a i na kaszel pokryte cukrem
35 Mas o kakaowe
36 Op atek mszalny wi cony
37 Papier ry owy
38 Ziemniaki gotowane
39 Sos sojowy
40 Lody mietankowe nie zawieraj ce t uszczu


