
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/830 

z 15. mája 2019 

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2, 

keďže: 

(1)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady 
(EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto 
nariadeniu. 

(2)  V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto 
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo 
alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných 
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom. 

(3)  Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť 
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky. 

(4)  Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných 
v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na 
tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) 
č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace. 

(5)  Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak 
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky. 

Článok 2 

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné 
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Článok 3 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 
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(1) Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1. 
(2) 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). 



Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 15. mája 2019 

Za Komisiu 

v mene predsedu 
Stephen QUEST 

generálny riaditeľ 

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu  
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PRÍLOHA 

Opis tovaru 
Zatriedenie 

(číselný znak 
KN) 

Odôvodnenie 

(1) (2) (3) 

Výrobok obdĺžnikového tvaru so zaoblenými hra
nami, vyrobený z tvarovaného plastu (polykarbo
nátu), vo forme tvrdého puzdra, ktorý zakrýva za
dnú stranu a boky mobilného telefónu, s 
rozmermi približne 7 × 14 × 0,8 cm. 

Vonkajší povrch zadnej strany je pokrytý vrstvou 
usne a vnútorný povrch, ktorý sa dotýka zadnej 
strany mobilného telefónu, je potiahnutý chemic
kými vláknami (mikrovláknami). 

Výrobok je určený na uloženie a ochranu zadnej 
strany a bokov mobilného telefónu. Predná strana 
mobilného telefónu nie je zakrytá. 

Pozri obrázok (*). 

3926 90 97 Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 
b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenkla
túry (VIP) a znením číselných znakov KN 3926, 
3926 90 a 3926 90 97. 

Výrobok je vzhľadom na jeho objektívne charakte
ristické vlastnosti určený na uloženie a ochranu 
zadnej strany a bokov mobilného telefónu. 
Ochranu poskytuje materiál tvrdého puzdra (pol
ykarbonátový plast). 

Vrstva usne na vonkajšom povrchu zadnej strany 
výrobku zlepšuje jeho vzhľad, pričom ide len 
o doplnkový efekt k hlavnému účelu ochrany. Pol
ykarbonátový plast tvoriaci ochranné tvrdé puzdro 
preto predstavuje materiál, ktorý dáva výrobku 
jeho podstatný charakter v zmysle VIP 3 b). 

Zatriedenie výrobku do položky 4205 ako ostatné 
výrobky z usne je preto vylúčené. 

Zatriedenie výrobku do položky 6307 ako ostatné 
celkom dohotovené výrobky je tiež vylúčené, ke
ďže chemické vlákna tvoria len potiahnutie. 

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak 
KN 3926 90 97 ako ostatné výrobky z plastov. 

(*)  Obrázok má len informačný charakter.  
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