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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2020/2179 

16 Aralık 2020 

Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı 
Sınıflandırma 

(KN kodu) 

Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

Kalıplanmış silikon elastomer 

gövdeden oluşan dikdörtgen bir 

çanta. Yaklaşık 16,5 cm 

uzunluğunda, 10 cm yüksekliğinde 

ve 2,5 cm genişliğindedir. Aynı 

malzemeden sabit bir sapı ve bir 

kapatma sistemi (fermuar) vardır. 

Eşya, entegre parçalarla (sabit saplı 

ve fermuarlı) tek bir adımda üretilir 

ve iç donanımı yoktur. 

Eşya, çeşitli küçük nesneleri taşımak 

ve korumak için tasarlanmıştır. 

 

Resme bakınız ( * 1 ) . 

3926 90 97 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün 

Genel Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6 ile 

39.26, 3926.90 ve 3926.90.97 KN kodlarının 

lafsına istinaden belirlenir. 

42.02 pozisyonundaki sınıflandırma hariçtir, 

çünkü bu pozisyon sadece burada özel olarak 

isimlendirilen eşyaları ve benzer kapları 

kapsar (42.02 pozisyonuna ilişkin Armonize 

Sistem Açıklama Notları (ASAN), birinci 

paragrafa da bakınız). 

Nesnel özellikleri (özellikle sade içi ve küçük 

boyut) göz önüne alındığında, eşya, 42.02 

pozisyonunun ilk kısmındaki sandıklar, 

bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş 

çantaları, okul çantaları veya benzeri 

mahfazalar olarak kabul edilmez. Eşya, 42.02 

pozisyonunun ilk kısmındaki benzeri 

mahfazalar olarak kabul edilmez, çünkü belli 

bir aletin (aksesuarlarıyla birlikte olsun 

olmasın) konulacağı şekilde dahili olarak 

donatılmamış veya özel olarak şekil 

verilmemiştir (ayrıca ASAN 42.02 

pozisyonunun, üçüncü paragraf ve 

dokuzuncu paragrafın (f) bendine bkz.). Bu 

nedenle, eşya 42.02 pozisyonunun ilk 

kısmının lafzına dahil değildir.  

42.02 pozisyonunun ikinci kısmında yer alan 

eşyalar yalnızca burada belirtilen 

maddelerden olmalı veya tamamen veya esas 

olarak bu maddelerle veya kağıtlarla 

kaplanmış olmalıdır (ayrıca ASAN 42.02 

pozisyonunun dördüncü paragrafına bakınız). 



Ürünün kalıplanmış silikon elastomerden 

oluştuğu dikkate alındığında, dış yüzeyi 

plastik kaplamalı bir el çantası olarak 

düşünülemez. Bu nedenle, ürün 42.02 

pozisyonunun ikinci kısmının lafzına dahil 

değildir. 

Eşya, gözlük kılıfları, not defteri kutuları, 

cüzdan, anahtar kutuları, sigara kutuları, puro 

kutuları, pipo kutuları ve tütün keseleri gibi 

normalde cepte veya el çantasında taşınan 

türden değildir (4202.31, 4202.32 ve 4202.39 

alt pozisyonlarına ilişkin Armonize Sistem 

alt pozisyonuna ilişkin açıklama notuna 

bkz.). Bu nedenle eşya 4202.31, 4202.32 ve 

4202.39 alt pozisyonların altında da 

sınıflandırılamaz.  

Sonuç olarak, eşya 3926.90.97 KN kodunda 

diğer plastik maddeler olarak 

sınıflandırılacaktır.   

 

    

 

( * 1 )   Görüntü tamamen bilgi amaçlıdır. 


