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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2022/556 

1 Nisan 2022 

Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı 
Sınıflandırma 

(KN kodu) 

Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

"Diş onarımı için kompozit sistem" olarak 

tanımlanan bir set, tüm elemanların 

kullanım talimatı ile birlikte sunulduğu bir 

karton kutuda perakende satışa sunuldu. 

Set şunlardan oluşur: 

– Opak macunlar 
 

 (2×2ml); 
 

– Gövde, Servikal, 

İnsizal, Yarı 

Saydam macunlar 
 

 (4×4g); 

–   – Metal Fotoğraf Astarı 
 

 (1×7ml); 

–  
– Fırça (1 sap+10 uç); 

–  
– Tek kullanımlık kaplar; 
 
– Kâğıt ped; 

–  
– Hafif koruma kapağı. 

 

Kompozit malzemeler olan macunlar, 

metakrilatlara ve inorganik bir dolgu 

maddesine dayanır ve kullanıma hazır 

şırıngalarda sunulur. 

Foto astar, metalleri ve kompozit 

malzemeleri birbirine bağlayan yapışkan 

bir sıvıdır. 

Setin bileşenleri, diş hekimliğinde 

kaplama (geçici ve kalıcı), köprü, kakma, 

onley, kaplama ve ön ceket kronlarının 

yanı sıra restorasyonların onarımı ve diş 

dolguları olarak birlikte kullanılmak üzere 

sunulmuştur. 
 

3006.40.00 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün 

Genel Yorum Kuralları (GYK) 1, 3 (b) 

ve 6, 30.Fasıl 4 (f) notu ve 30.06 ile 

3006.40.00 KN kodlarının lafsına 

istinaden belirlenir. 

Ürün görünüşte vücudun herhangi bir 

kusurlu kısmına benzeyen prefabrik bir 

ürün (taç gibi) olmadığı için 90.21 

pozisyonu altındaki sınıflandırma hariç 

tutulmuştur (ayrıca bakınız 90.21 

pozisyonuna ilişkin Armonize Sistem 

Açıklayıcı Notu, III. Bölüm, birinci 

paragraf ve Bölüm (B), madde (4) ve 

ikinci alt paragrafın ilk cümlesi). 

Şırıngalara doldurulmuş kompozit 

malzemeler, sete temel karakterini veren 

bileşenlerdir. Diş hekimliğinde 30.06 

pozisyonu kapsamında yer alan diş 

dolguları olarak kullanılabilirler (30. 

Fasıl 4 (f) numaralı notu, ayrıca 90.21 

pozisyonuna ilişkin yukarıda belirtilen 

Armonize Sistem Açıklayıcı Notu, III. 

Bölüm, Bölüm (B), ikinci alt paragraf, 

birinci cümleye bakınız). 

Ürün daha spesifik olarak 30. Fasıldaki 

Not 4 (f)' nin ifadesiyle diş dolgusu 

olarak tanımlandığı için 38.24 

pozisyonu ve 39.06 pozisyonu altındaki 

sınıflandırma hariç tutulmuştur. 

Sonuç olarak ürün, diğer diş dolguları 

olarak 3006.40.00 KN kodunda 

sınıflandırılacaktır.   

 


