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Kombine Nomenklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin
Malların tanımı

Sınıflandırma
(CN-Kodu)

(1)

(2)

Bir küboid şeklinde yaklaşık
32 x 27 x 20 cm boyutlarında
bir sepet.

6307 90 98

Ürün, çelik telden (telin çapı
yaklaşık 4 mm'dir) ve kâğıttan
oluşur. Tel, yalnızca bir
çerçeve oluşturan küboidin
kenarları boyunca yerleştirilir.
Çerçeve, çözgü ve atkı
kâğıtlarından oluşan bir
kumaştan oluşuyor.
Her iplikçik, ikiye katlanarak
birlikte bükülmüş
uzunlamasına şeritten oluşur.
Her bükülmüş kâğıt şeridi
yaklaşık 5,5 mm
genişliğindedir. Tel tamamen
kâğıt tarafından kaplanmıştır.
( * 1 ) Resme Bakınız.

Gerekçeler

(3)
Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün,
genel yorum kuralları (GYK) 1, 3 (b) ve 6 ile
63. Bölümün 1 nolu Notu ve 6307, 6307 90
ve 6307 90 98 sayılı KN kodlarının ifadesi ile
belirlenir.
Sepet, 73.23 pozisyonunda yer alan demir
veya çelikten yapılmış bir ev eşyası değildir,
çünkü ana maddesi teli değildir, ancak eşyaya
GYK 3(b) 'nin anlamında esas karakterini
veren kâğıt kumaştır. Tel kağıtla tamamen
kaplandığı ve bu nedenle görünmediği için
metal bir sepet görünümünde değildir.
Dahası, eşya çoğunlukla kâğıttan yapılmıştır.
73.23 pozisyonundaki sınıflandırma bu
nedenle hariç tutulmuştur.
Kağıt şeritleri büküldüklerinde, 53.08
pozisyonu anlamında kağıt ipliği (tekstil
ipliği) olarak kabul edilirler (ayrıca, 53.08
pozisyonundaki Armonize Sistem Açıklayıcı
Notlarına, (B) kağıt iplikleri, üçüncü
paragrafına bakın). 46. Fasılda yer alan
eşyanın sınıflandırması, 46. Fasılın 1 nolu
Notuna göre hariç tutulmuştur, çünkü tekstil
iplikleri 'örgü malzemeleri' olarak kabul
edilmez.
Dahası, iplikler bir kumaş (çözgü ve atkı
ipleri) oluşturmak üzere bir arada
dokunmaktadır. Bu nedenle, sepet bir kâğıt
ipliği ürünü değildir, ancak kumaştan
yapılmış bir üründür ve 56.09
pozisyonundaki sınıflandırması hariç

tutulmuştur (ayrıca İzahnamenin 56.09
pozisyonundaki, birinci ve üçüncü paragrafa
(c) bakınız).
Terminolojide başka bir yerde daha özel
olarak tarif edilmeyen herhangi bir tekstil
kumaşından yapılmış tekstil ürünleri, 63.
Fasılın I. Bölümünde sınıflandırılmıştır
(ayrıca bkz. 63. Fasıl, Genel Açıklamalar (1),
birinci paragraf).
Bu nedenle, ürün, diğer hazır tekstil ürünleri
olarak 6307.90.98 numaralı KN koduna göre
sınıflandırılmıştır.

( * 1 ) Görüntüler yalnızca bilgi amaçlıdır.

