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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2019/612 

9 Nisan 2019 

Kombine Nomenklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı Sınıflandırma 

(KN kodu) 

Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

1. Açıklıklardan birinde yüksek 
bir yatağın yanına 
yerleştirilecek ve vidalar 
vasıtasıyla yatağa tutturulacak 
metal bir çerçeve ile 
tutturulmuş, bir kule şeklinde 
dokunmuş kumaştan (pamuk) 
bir eşya. Serbestçe dik durmaz 
ve hareket ettirilemez. 

Kapı veya pencereleri andıran 
oyuklar şeklinde açıklıkları 
vardır. Bir çocuk odası 
temasına uyması için dekore 
edilmiştir. 

Resme bakın (* 1) 
 

6304 92 00 Sınıflandırma, genel yorum kuralları 1,  

3 (b) ve 6 ile 6304 ve 6304 92 00 
numaralı KN kodları ile belirlenmiştir. 

Eşya, esasen çocukların ne hareket 
ettirilebileceği ne eğlence amaçlı ne de 
oyun çadırı değildir (9503 (D) birinci 
paragrafın (xxiii) pozisyonundaki 
Armonize Sistem Açıklayıcı Notlarına 
(ASAN) da bakınız). Nesnel özellikleri 
(dengesiz, yapı, yüksek pencereler, 
vidalarla tutturulmuş) göz önüne 
alındığında, eşya oynamak için 
tasarlanmamıştır, ancak dekoratif 
amaçlar için kullanılır. Sonuç olarak, 
9503 pozisyonu altındaki “diğer 
oyuncaklar” olarak sınıflandırma hariç 
tutulmuştur. 

Çocuk odası için tekstil malzemeden 
mamul dekoratif bir eşyadır (ayrıca bkz. 
ASAN, 6304 pozisyonu). 

Bu nedenle, 6304 pozisyonunda yer alan, 
Örülmemiş veya kroşe olmayan 
(pamuktan) diğer eşyaların yer aldığı 
6304 92 00 KN Kodu altında 
sınıflandırılması gerekir.  



2. Dokuma tekstil kumaşından 
(pamuk) yapılmış ve yatağın 
altında kapalı bir alan 
oluşturmak için yüksek bir 
yataktan yere zemine asmak 
için tasarlanmış bir ürün. 

Kapı şeklinde bir açıklık veya 
tekstilde bölünmüş bir açıklığa 
sahiptir. Çocuk odası temasına 
uygun olarak dekore 
edilmiştir. 

Resme bakın (* 1) 
 

6304 92 00 Sınıflandırma, genel yorum kuralları 1 ve 
6 ile 6304 ve 6304 92 00 numaralı KN 
Kodları ile belirlenmiştir. 

Bu eşya, temel olarak çocukların 
eğlenceleri için tasarlanmamıştır, çünkü 
yatağın altındaki alanı kapsar (9503 (D) 
birinci paragrafındaki ASAN' e bakın). 

Sonuç olarak, 9503 pozisyonu altındaki 
“diğer oyuncaklar” olarak sınıflandırma 
hariç tutulmuştur. 

Çocuk odası için tekstil malzemeden 
mamul dekoratif bir eşyadır (ayrıca bkz. 
ASAN, 6304 pozisyonu). 

Bu nedenle, 6304 pozisyonunda yer alan, 
Örülmemiş veya kroşe olmayan 
(pamuktan) diğer eşyaların yer aldığı 
6304 92 00 KN Kodu altında 
sınıflandırılması gerekir. 

 

 
Article 2 (2. Eşya) 
Article 1 (1.Eşya) 
These articles are not present (Bu eşyalar mevcut değildir) 

 
(* 1)   Görüntü yalnızca bilgi amaçlıdır. 
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