
Az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata 

(2009/C 181/04) 

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet ( 1 ) 9. cikke (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének megfelelően 
az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata ( 2 ) a következőképpen módosul: 

A 395. oldalon: 

A szöveg a 9503 00 41 és a 9503 00 49 alszámra vonatkozó KN-magyarázat, illetőleg a 9503 00 75 és a 
9503 00 79 alszámra vonatkozó KN-magyarázat között a következő szöveggel egészül ki: 

„9503 00 70 Más játék, készletben 

Ezen alszám alkalmazásában a »készlet« két vagy több különböző típusú, elsősorban szórakozási célú 
termék olyan együttesét jelenti, amelyet a kiskereskedelmi forgalom számára egyazon csomagolásban 
szerelnek ki oly módon, hogy átcsomagolás már nem történik. 

Nem minősülnek különböző típusú terméknek azok a termékek, amelyek ugyanazon alszám alá 
tartoznak, kivéve a 9503 00 95 és a 9503 00 99 alszámok esetében (ezek az alszámok különböző 
típusú vegyes termékeket foglalnak magukban). 

A készletet alkotó árucikkek mellett jelen lehetnek az árucikkekkel való használatra szánt egyszerű 
kiegészítők és kisebb jelentőségű tárgyak is (például játékállat esetén műanyag sárgarépa vagy 
műanyag ecset). 

A 95. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. pontja értelmében az alszám alá a gyermekek szóra
kozását szolgáló olyan készletek tartoznak, amelyekben a 9503 vtsz. alá tartozó árucikkek egy vagy 
több további olyan tárggyal vannak kombinálva, amelyek külön bemutatva más vtsz. alá tartozná
nak, azzal a feltétellel, hogy a kombináció megtartja alapvető játékjellegét. Például: 

— öntőformákat és mintázópasztához való sablonokat tartalmazó olyan játékkészletek, amelyekben 
más tárgyak, például festéktubusok vagy festékkorongok, mintázópaszta, ceruza és kréta is talál
hatók, 

— a 9503 vtsz. alá tartozó árucikkekből összeállított, gyermekeknek szánt olyan kozmetikai kész
letek, amelyekben a 3304 vtsz. alá tartozó készítmények is találhatók. 

Nem tartoznak azonban az alszám alá azok a gyermekeknek szánt, a 3304 vtsz. alá tartozó 
készítményekből összeállított kozmetikai készletek, amelyekben nem találhatók olyan árucikkek, 
amelyek a 9503 vtsz. alá tartoznának (3304 vtsz.). 

Ezen alszám alkalmazásában a »készlet« két vagy több különböző árucikknek a kiskereskedelmi 
forgalom számára egyazon csomagolásban kiszerelt olyan együttesét is jelenti, amelyet már nem 
fognak átcsomagolni, és amely egy konkrét típusú szórakozási formához, munkához, személyhez 
vagy foglalkozáshoz kötődik (például oktatási-nevelési célú játékok).”
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