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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2020/1290
9 Eylül 2020
Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin
Malların tanımı

Sınıflandırma

Gerekçeler

(KN kodu)
(1)

(2)

480 mm ile 1960 mm arasında
uzunluğa, 25 mm ile 105 mm
arasında genişliğe ve yaklaşık 10
mm kalınlığa sahip birkaç kat
kayın veya huş ağacı kaplamadan
yapılmış ahşap çıtalar.

4421 99 99

Soyulur, lamine edilir, yapıştırıcı
ile birleştirilir ve kaplanır. Çıtalar
yanlarda yuvarlatılmıştır ve düz
veya kavisli olabilir. Yüksek yük
taşıma kapasitesine ve eğilme
mukavemetine sahiptirler.
Yatakların, koltukların veya
kanepelerin çerçevelerine başka
bir işlem yapılmadan monte
edilmek üzere tasarlanmıştır.
Bkz. Resim (* 1)

(3)
Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün Genel
Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6 ile 44.21,
4421.99 ve 4421.99.99 KN kodlarının lafsına
istinaden belirlenir.
İlk olarak, çıtaların yalnızca/özel olarak 94.01
pozisyonundaki ürünlerin çerçevelerine mi
yoksa 94.03 pozisyonundaki ürünlerin
çerçevelerine mi monte edileceğini belirlemek
mümkün olmadığından, 94.01 veya 94.03
pozisyonları kapsamındaki sınıflandırma hariç
tutulmuştur. 94 Fasıl, yalnızca veya esas olarak
bu pozisyonlardaki bir eşya için tasarlanmış
parçalar olarak şekil veya diğer spesifik
özellikleriyle tanımlanabildiğinde, sadece 94.01
ve 94.03 pozisyonlarında yer alan eşyaların
parçalarını kapsar (ayrıca 94. Faslın Armonize
Sistem Açıklama Notlarına (HSEN) bakınız,
Parçalar).
İkinci olarak, latalar yatakların, koltukların veya
kanepelerin parçalarını oluşturmazlar, ancak
çerçevelerine monte edilmek üzere
tasarlandıklarından, 94.04 pozisyonunda yer
alan bir yatak desteğinin parçalarını oluştururlar.
Ayrı olarak sunulan destekler, diğerlerinin yanı
sıra, 94.01 veya 94.03 pozisyonlarında eşyanın
parçaları olarak sınıflandırılmaz. 94.04
pozisyonu "parçaları" kapsamadığı için, sadece
tamamlanmış ürünleri kapsadığından, bu başlık
altındaki sınıflandırma da hariç tutulmuştur.
Çıtalar objektif özelliklerine göre (çift boyutlar,
yuvarlak kenarlar, yüzey işleme, yüksek yük
taşıma kapasitesi ve eğilme mukavemeti)
çerçevelerin parçaları olarak tanınabilir. Başka
bir pozisyondaki eşyaların (lamine ahşaptan
eşyalar) temel niteliği kendilerine verilecek
şekilde işlenmişlerdir (ayrıca 44.12
pozisyonunun HSEN, ikinci paragrafına

bakınız). 44.12 tarife pozisyonundaki lamine
ahşap sınıflandırma bu nedenle hariçtir.
Bu nedenle çıtalar, 4421.99.99 KN kodu altında,
diğer ahşap eşya, olarak mamul olduğu maddeye
göre sınıflandırılır.

