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Особливість застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД 
Перелік скорочень та символів
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Живі тварини; продукти тваринного походження
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Живі тварини 
Група 02
М’ясо та їстівні субпродукти
Група 03
Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні
Група 04
Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені
Група 05
Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені або не включені
Розділ ІІ
Продукти рослинного походження 
Група 06
Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень
Група 07
Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
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Група 12
Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж
Група 13
Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і екстракти
Група 14
Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені
Розділ ІІІ
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
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Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
Група 16
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Цукор і кондитерські вироби з цукру
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Какао та продукти з нього 
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Різні харчові продукти 
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Тютюн і промислові замінники тютюну
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Мінеральні продукти 
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Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент 
Група 26
Руди, шлак і зола 
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Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
Розділ VІ
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Фармацевтична продукція 
Група 31
Добрива 
Група 32
Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш 
Група 33
Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та туалетні препарати
Група 34
Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, воски штучні та готові, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на основі гіпсу для стоматології
Група 35
Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти
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Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали
Група 37
Фотографічні або кінематографічні товари
Група 38
Різноманітна хімічна продукція 
Розділ VІІ
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них
Група 40
Каучук, гума та вироби з них
Розділ VІІІ
Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
Група 41
Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена
Група 42
Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
Група 43
Натуральне та штучне хутро; вироби з нього 
Розділ ІX
Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; корок та вироби з нього; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби
Група 44
Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля
Група 45
Корок та вироби з нього
Група 46
Вироби із соломи, трави еспарто та інших матеріалів, які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби
Розділ X
Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них 
Група 47
Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури 
Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
Група 49
Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани
Розділ XІ
Текстильні матеріали та текстильні вироби 
Група 50
Шовк 
Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
Група 52
Бавовна 
Група 53
Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі
Група 54
Нитки синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних матеріалів
Група 55
Синтетичні або штучні штапельні волокна
Група 56
Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них
Група 57
Килими та інші текстильні покриття для підлоги
Група 58
Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка
Група 59
Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення
Група 60
Трикотажні полотна 
Група 61
Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
Група 62
Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
Група 63
Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби, що використовувалися; ганчір’я
Розділ XІІ
Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, стеки, батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини
Група 64
Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини
Група 65
Головні убори та їх частини
Група 66
Парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини
Група 67
Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини
Розділ XІІІ
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла
Група 68
Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів
Група 69
Керамічні вироби 
Група 70
Скло та вироби із скла 
Розділ XІV
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
Група 71
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
Розділ XV
Недорогоцінні метали та вироби з них 
Група 72
Чорні метали 
Група 73
Вироби з чорних металів 
Група 74
Мідь і вироби з неї 
Група 75
Нікель і вироби з нього 
Група 76
Алюміній та вироби з нього
Група 77
(Зарезервована для використання в майбутньому)
Група 78
Свинець і вироби з нього 
Група 79
Цинк і вироби з нього 
Група 80
Олово і вироби з нього 
Група 81
Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них 
Група 82
Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів 
Група 83
Інші вироби з недорогоцінних металів 
Розділ XVІ
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя
Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини 
Група 85
Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя
Розділ XVІІ
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби і пов’язані з транспортом пристрої та обладнання 
Група 86
Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів 
Група 87
Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання 
Група 88
Літальні апарати, космічні апарати та їх частини 
Група 89
Судна, човни та інші плавучі засоби 
Розділ XVІІІ
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя
Група 90
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя 
Група 91
Годинники всіх видів та їх частини 
Група 92
Музичні інструменти; їх частини та приладдя 
Розділ XІX
Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 
Група 93
Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя 
Розділ XX
Різні промислові товари 
Група 94
Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції 
Група 95
Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя 
Група 96
Різні готові вироби 
Розділ XXІ
Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 
Група 97
Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат 
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Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òåêñòè Ïîÿñíåíü äî Êîìá³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ìîæóòü ïîñèëàòèñÿ íà â³äïîâ³äí³ íîðìè Ïîÿñíåíü äî Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â, âîíè íå çàì³íþþòü Ïîÿñíåííÿ äî Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â, à òîìó âîíè ïîâèíí³ ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ³ ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ðàçîì ç Ïîÿñíåííÿìè äî Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â. Öå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ é Ïîÿñíåíü äî ÓÊÒÇÅÄ, ÿêùî âîíè ìàþòü ïîñèëàííÿ íà Ïîÿñíåííÿ äî Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â àáî íà Ïîÿñíåííÿ äî Êîìá³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. 
Ïîÿñíåííÿ äî ÓÊÒÇÅÄ ðîçðîáëåí³ â³äïîâ³äíî äî 68 ñòàòò³ Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.05.2012 ¹ 428 „Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âåäåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè“ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî òëóìà÷åííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ÓÊÒÇÅÄ.
Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 68 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âåäåííÿ Ïîÿñíåíü äî ÓÊÒÇÅÄ çä³éñíþºòüñÿ Äåðæàâíîþ ìèòíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè.













Ñòðóêòóðà Ïîÿñíåíü äî ÓÊÒÇÅÄ


ÓÊÒÇÅÄ
Ð³âåíü Ïîÿñíåíü äî Ãàðìîí³çîâàíî¿ ñèñòåìè îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â
Ð³âåíü Ïîÿñíåíü äî Êîìá³íîâàíî¿ íîìåíêëàòóðè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
Ð³âåíü ïîÿñíåíü Óêðà¿íè 
Îñíîâí³ ïðàâèëà ³íòåðïðåòàö³¿ êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â
Ïîÿñíåííÿ
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ
-
ÐÎÇÄ²ËÈ ² - ÕÕ²
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Äîäàòêîâ³ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Äîäàòêîâ³ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè
Ãðóïè 1 – 97,
êð³ì ãðóïè 77
(ï³äãðóïè â ìåæàõ ãðóï) 
(äâîçíà÷íèé êîä)
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Äîäàòêîâ³ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Äîäàòêîâ³ çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè
Òîâàðí³ ïîçèö³¿ Ó òåêñò³ Ïîÿñíåíü äî ÓÊÒÇÅÄ êîäè òîâàðíèõ ïîçèö³é, ùî çàçíà÷åí³ â êâàäðàòíèõ äóæêàõ (íàïðèêëàä òîâàðíà ïîçèö³ÿ 2838, îçíà÷àº, ùî öÿ òîâàðíà ïîçèö³ÿ òà ïîÿñíåííÿ äî íå¿ áóëè âèäàëåí³ Âñåñâ³òíüîþ ìèòíîþ îðãàí³çàö³ºþ. (÷îòèðèçíà÷íèé êîä)
Ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ ïîçèö³é
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ ïîçèö³é
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ ïîçèö³é Óêðà¿íè
Òîâàðí³ ï³äïîçèö³¿ (øåñòèçíà÷íèé êîä)
Ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ ï³äïîçèö³é
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ ï³äïîçèö³é
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ ï³äïîçèö³é Óêðà¿íè
Òîâàðí³ êàòåãîð³¿ (âîñüìèçíà÷íèé êîä)
-
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ êàòåãîð³é
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî òîâàðíèõ êàòåãîð³é Óêðà¿íè
Òîâàðí³ ï³äêàòåãîð³¿ (äåñÿòèçíà÷íèé êîä)
-
-
Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ Óêðà¿íè


Ñòðóêòóðà äåñÿòèçíà÷íîãî êîäó òîâàðó â ÓÊÒÇÅÄ
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Ãðóïà

	Òîâàðíà ïîçèö³ÿ

	Òîâàðíà  ï³äïîçèö³ÿ	

Òîâàðíà êàòåãîð³ÿ

Òîâàðíà ï³äêàòåãîð³ÿ


ÎÑÎÁËÈÂ²ÑÒÜ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÒÎÂÀÐ²Â 
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі  УКТ ЗЕД), складеній на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, виявлено неточності перекладу з офіційної мови оригіналу українською мовою назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти офіційних видань Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.


ÎÑÍÎÂÍ² ÏÐÀÂÈËÀ ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²¯ ÓÊÒÇÅÄ


Êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â â Óêðà¿íñüê³é êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ çà òàêèìè ïðàâèëàìè.

ÏÐÀÂÈËÎ 1
Íàçâè ðîçä³ë³â, ãðóï ³ ï³äãðóï íàâîäÿòüñÿ ëèøå äëÿ çðó÷íîñò³ êîðèñòóâàííÿ ÓÊÒ ÇÅÄ; äëÿ þðèäè÷íèõ ö³ëåé êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â â ÓÊÒ ÇÅÄ çä³éñíþºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç íàçâ òîâàðíèõ ïîçèö³é ³ â³äïîâ³äíèõ ïðèì³òîê äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï ³, ÿêùî öèìè íàçâàìè íå ïåðåäáà÷åíî ³íøîãî, â³äïîâ³äíî äî òàêèõ ïðàâèë:

Ïîÿñíåííÿ
I. ÓÊÒÇÅÄ ÿâëÿº ñîáîþ ñèñòåìàòèçîâàíèé ïåðåë³ê òîâàð³â ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³. Ö³ òîâàðè çãðóïîâàí³ â í³é ó ðîçä³ëè, ãðóïè ³ ï³äãðóïè, ÿê³ ìàþòü íàçâè, ùî âêàçóþòü ó ãðàíè÷íî ñòèñë³é ôîðì³ êàòåãîð³¿ ÷è òèïè îõîïëþâàíèõ òîâàð³â. Ïðîòå â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ó ðîçä³ë³ ÷è ãðóï³ êëàñèô³êóºòüñÿ òàêà ð³çíîìàí³òí³ñòü ³ ê³ëüê³ñòü òîâàð³â, ùî âñ³õ ¿õ íåìîæëèâî îõîïèòè ÷è ïåðåë³÷èòè êîíêðåòíî â íàçâàõ.
II. Ïðàâèëî 1 òîìó ïî÷èíàºòüñÿ ç³ çàñòåðåæåííÿ, ùî ö³ íàçâè íàâîäÿòüñÿ “ëèøå äëÿ çðó÷íîñò³ âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³”. Îòæå, âîíè íå íàäàþòü êëàñèô³êàö³¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè.
III. Äðóãà ÷àñòèíà öüîãî Ïðàâèëà ãîâîðèòü ïðî òå, ùî êëàñèô³êàö³þ ñë³ä ïðîâîäèòè:
à) â³äïîâ³äíî äî íàçâ òîâàðíèõ ïîçèö³é ³ â³äïîâ³äíèõ ïðèì³òîê äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï, òà
á) ÿêùî â öèõ íàçâàõ ÷è Ïðèì³òêàõ íå çàñòåðåæåíå ³íøå, òî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïðàâèë 2, 3, 4 ³ 5, äå öå ïðèéíÿòíî.
IV. Ïîëîæåííÿ III à) º î÷åâèäíèì, ³ áàãàòî òîâàð³â êëàñèô³êóþòüñÿ â ÓÊÒÇÅÄ áåç ïîäàëüøîãî çâåðíåííÿ äî Ïðàâèë ³íòåðïðåòàö³¿ (íàïðèêëàä, æèâ³ êîí³ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 0101), ôàðìàöåâòè÷í³ òîâàðè, çàñòåðåæåí³ â Ïðèì³òö³ 4 äî ãðóïè 30 (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 3006).
V. Ó ïîëîæåíí³ III á):
(à) âèðàç “ÿêùî â öèõ íàçâàõ ÷è Ïðèì³òêàõ íå çàñòåðåæåíå ³íøå” ö³ëêîì íåäâîçíà÷íî îçíà÷àº, ùî òåêñòè íàçâ òîâàðíèõ ïîçèö³é ³ Ïðèì³òêè äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï º ïð³îðèòåòíèìè, òîáòî âðàõîâóþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó äëÿ êëàñèô³êàö³¿ òîâàðó. Íàïðèêëàä, ó Ïðèì³òêàõ äî ãðóïè 31 ñòàâèòüñÿ óìîâà, ùî äî ïåâíèõ òîâàðíèõ ïîçèö³é â³äíîñÿòüñÿ ëèøå âèçíà÷åí³ òîâàðè. Îòæå, ö³ òîâàðí³ ïîçèö³¿ íå ìîæóòü áóòè ðîçøèðåí³ äëÿ òîãî, ùîá âêëþ÷èòè â íèõ òîâàðè, ÿê³ ³íàêøå ìîãëè á ïîòðàïèòè äî íèõ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 2 á),
(á) ïîñèëàííÿ íà Ïðàâèëî 2 ó âèðàç³ «â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ïðàâèë 2, 3, 4 ³ 5» îçíà÷àº, ùî: 
(1) òîâàðè ïðåäñòàâëåí³ â íåêîìïëåêòíîìó ÷è íåçàâåðøåíîìó âèãëÿä³ (íàïðèêëàä, âåëîñèïåä áåç ñ³äëà òà øèí), òà
(2) òîâàðè ïðåäñòàâëåí³ â íåç³áðàíîìó àáî ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³ (íàïðèêëàä, íåç³áðàíèé àáî ðîç³áðàíèé âåëîñèïåä, âñ³ êîìïîíåíòè ïîäàþòüñÿ ðàçîì), êîìïîíåíòè ÿêèõ ìîæóòü êëàñèô³êóâàòèñÿ àáî îêðåìî çã³äíî ç íàëåæíèì ïðàâîì (íàïðèêëàä, øèíè, êàìåðè), àáî ÿê «÷àñòèíè» öèõ òîâàð³â, 
ïîâèíí³ êëàñèô³êóâàòèñÿ ÿê í³áè öå òîâàðè â êîìïëåêòíîìó ÷è çàâåðøåíîìó âèãëÿä³ çà óìîâè äîòðèìàííÿ ïîëîæåíü Ïðàâèëà 2 à), çà óìîâè ÿêùî íàçâè òîâàðíèõ ïîçèö³é àáî ïðèì³òîê íå ïåðåäáà÷åíî ³íøå.

ÏÐÀÂÈËÎ 2

(a) áóäü-ÿêå ïîñèëàííÿ â íàçâ³ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ íà áóäü-ÿêèé âèð³á ñòîñóºòüñÿ òàêîæ íåêîìïëåêòíîãî ÷è íåçàâåðøåíîãî âèðîáó çà óìîâè, ùî â³í ìàº îñíîâíó âëàñòèâ³ñòü êîìïëåêòíîãî ÷è çàâåðøåíîãî âèðîáó. Öå ïðàâèëî ñòîñóºòüñÿ òàêîæ êîìïëåêòíîãî ÷è çàâåðøåíîãî âèðîáó (àáî òàêîãî, ùî êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê êîìïëåêòíèé ÷è çàâåðøåíèé çã³äíî ç öèì ïðàâèëîì), íåç³áðàíîãî ÷è ðîç³áðàíîãî;

(b) áóäü-ÿêå ïîñèëàííÿ â íàçâ³ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ íà áóäü-ÿêèé ìàòåð³àë ÷è ðå÷îâèíó ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ñóì³øåé àáî ñïîëóê öüîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ÷è ðå÷îâèíàìè. Áóäü-ÿêå ïîñèëàííÿ íà òîâàð ç ïåâíîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïîñèëàííÿ íà òîâàð, ùî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ñêëàäàºòüñÿ ç öüîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè. Êëàñèô³êàö³ÿ òîâàðó, ùî ñêëàäàºòüñÿ á³ëüøå í³æ ç îäíîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðàâèëà 3.
Ïîÿñíåííÿ
ÏÐÀÂÈËÎ 2 à)
(íåêîìïëåêòí³ ÷è íåçàâåðøåí³ òîâàðè)
I. Ïåðøà ÷àñòèíà Ïðàâèëà 2 à) ðîçøèðþº çì³ñò áóäü-ÿêî¿ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿, äî ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ êîíêðåòíèé òîâàð, äëÿ âêëþ÷åííÿ â íå¿ íå ò³ëüêè êîìïëåêòíîãî âèðîáó, àëå ³ íåêîìïëåêòíîãî ÷è íåçàâåðøåíîãî âèðîáó, çà óìîâè, ùî â ïîäàíîìó âèãëÿä³ öåé âèð³á ìàº îñíîâí³ 
âëàñòèâîñò³ êîìïëåêòíîãî ÷è ãîòîâîãî âèðîáó.
II. Ïîëîæåííÿ öüîãî Ïðàâèëà òàêîæ ïîøèðþþòüñÿ íà çàãîòîâêè, ÿêùî âîíè íå âèä³ëåí³ â êîíêðåòíó òîâàðíó ïîçèö³þ. Òåðì³í “çàãîòîâêà” îçíà÷àº âèð³á, íå ãîòîâèé äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî âèêîðèñòàííÿ, ùî ìàº ïðèáëèçíó ôîðìó àáî êîíòóðè ãîòîâîãî âèðîáó ÷è ÷àñòèíè, ³ ÿêèé ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé, êð³ì âèíÿòêîâèõ âèïàäê³â, ëèøå äëÿ äîðîáëåííÿ â ãîòîâèé âèð³á ÷è ÷àñòèíó.
Íàï³âôàáðèêàòè, ùî ùå íå ìàþòü âëàñòèâî¿ ôîðìè ãîòîâèõ âèðîá³â (òàê³ ÿê ïðóòêè, äèñêè, òðóáè ³ ò.ä.), íå ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê “çàãîòîâêè”.
III. Áåðó÷è äî óâàãè çì³ñò òîâàðíèõ ïîçèö³é ðîçä³ë³â I–IV, öþ ÷àñòèíó Ïðàâèëà, çâè÷àéíî, íå çàñòîñîâóþòü äî òîâàð³â öèõ ðîçä³ë³â.
IV. Äåÿê³ âèïàäêè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä öå Ïðàâèëî, çãàäóþòüñÿ â Çàãàëüíèõ ïîëîæåííÿõ äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï (íàïðèêëàä, ðîçä³ë XVI òà ãðóïè 61, 62, 86, 87 ³ 90).

ÏÐÀÂÈËÎ 2 à) 
(òîâàðè, ïîäàí³ íåñêëàäåíèìè ÷è ðîç³áðàíèìè)
V. Äðóãà ÷àñòèíà Ïðàâèëà 2 à) ïåðåäáà÷àº, ùî êîìïëåêòí³ ÷è çàâåðøåí³ (ãîòîâ³) âèðîáè, ïîäàí³ íåñêëàäåíèìè ÷è ðîç³áðàíèìè, êëàñèô³êóþòüñÿ â òèõ æå òîâàðíèõ ïîçèö³ÿõ, ùî ³ ñêëàäåí³ âèðîáè. Òàêå ïîäàííÿ òîâàð³â, çâè÷àéíî, ïîâ’ÿçàíå ç âèìîãàìè ïàêóâàííÿ, âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîá³ò (îïåðàö³é) ÷è òðàíñïîðòóâàííÿ.
VI. Öå Ïðàâèëî òàêîæ ñòîñóºòüñÿ íåêîìïëåêòíèõ ÷è íåçàâåðøåíèõ âèðîá³â, ïîäàíèõ ðîç³áðàíèìè ÷è íåñêëàäåíèìè, çà óìîâè, ùî âîíè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê êîìïëåêòí³ ÷è çàâåðøåí³ âèðîáíèöòâîì âèðîáè çã³äíî ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ öüîãî Ïðàâèëà.
VII. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïðàâèëà, òåðì³í “òîâàðè, ïîäàí³ íåñêëàäåíèìè ÷è ðîç³áðàíèìè” îçíà÷àº âèðîáè, êîìïîíåíòè ÿêèõ ïîâèíí³ ñêëàäàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîñòèõ êð³ïèëüíèõ âèðîá³â (´âèíò³â, ãàéîê, áîëò³â òà ³í.) àáî, íàïðèêëàä, êëåïàííÿì ÷è çâàðþâàííÿì, çà óìîâè, ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ëèøå ïðîñò³ ñêëàäàëüí³ îïåðàö³¿.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì íå ïîòð³áíî áðàòè äî óâàãè ñêëàäí³ñòü ìåòîäó çáèðàííÿ. Ïðîòå, êîìïîíåíòè íå ïîâèíí³ ï³ääàâàòèñÿ áóäü-ÿê³é ïîäàëüø³é îáðîáö³ äëÿ ¿õ ïðèâåäåííÿ äî çàâåðøåíîãî ñòàíó.
Íåñêëàäåí³ êîìïîíåíòè âèðîáó, ùî ïåðåâèùóþòü òó ê³ëüê³ñòü, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ ñêëàäàííÿ öüîãî âèðîáó, ïîòð³áíî êëàñèô³êóâàòè îêðåìî.
VIII. Âèïàäêè, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ öüîãî Ïðàâèëà, çãàäàí³ â Çàãàëüíèõ ïîëîæåííÿõ äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï (íàïðèêëàä, ðîçä³ë XVI òà ãðóïè 44, 86, 87 ³ 89).
IX. Áåðó÷è äî óâàãè çì³ñò òîâàðíèõ ïîçèö³é ðîçä³ë³â I–VI, öþ ÷àñòèíó Ïðàâèëà, çâè÷àéíî, íå çàñòîñîâóþòü äî òîâàð³â öèõ ðîçä³ë³â.

ÏÐÀÂÈËÎ 2 á)
(ñóì³ø³ òà ñïîëó÷åííÿ ìàòåð³àë³â ÷è ðå÷îâèí)
Õ.   Ïðàâèëî 2 á) ñòîñóºòüñÿ ñóì³øåé ³ ñïîëó÷åíü ìàòåð³àë³â ÷è ðå÷îâèí òà òîâàð³â, âèãîòîâëåíèõ ³ç äâîõ àáî á³ëüøå ìàòåð³àë³â ÷è ðå÷îâèí. Âîíî ñòîñóºòüñÿ òîâàðíèõ ïîçèö³é, â ÿêèõ âêàçóºòüñÿ ìàòåð³àë ÷è ðå÷îâèíà (íàïðèêëàä, òîâàðíà ïîçèö³ÿ 0503 – ê³íñüêèé âîëîñ), òà òîâàðíèõ ïîçèö³é, â ÿêèõ âêàçóºòüñÿ òîâàð ç êîíêðåòíîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè (íàïðèêëàä, òîâàðíà ïîçèö³ÿ 4503 – âèðîáè ç íàòóðàëüíîãî êîðêà). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öå Ïðàâèëî çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî â öèõ òîâàðíèõ ïîçèö³ÿõ ÷è Ïðèì³òêàõ äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï íå çàñòåðåæåíå ³íøå (íàïðèêëàä, òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1503 – ëÿðä-ñòåàðèí, íåçì³øàíèé).
Ãîòîâ³ ñóì³ø³, îïèñàí³ ÿê òàê³ â Ïðèì³òêàõ äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï àáî â òîâàðí³é ïîçèö³¿, ñë³ä êëàñèô³êóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 1.
XI.  Ñóòü öüîãî Ïðàâèëà º â ðîçøèðåíí³ áóäü-ÿêî¿ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ ñòîñîâíî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè, âêëþ÷àþ÷è ñóì³ø³ àáî ñïîëó÷åííÿ öüîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè ÷è ðå÷îâèíàìè. Ä³ÿ öüîãî Ïðàâèëà òàêîæ ó ðîçøèðåíí³ áóäü-ÿêî¿ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ ñòîñîâíî òîâàð³â, âèãîòîâëåíèõ ç öüîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè, âêëþ÷àþ÷è òîâàðè, âèãîòîâëåí³ ÷àñòêîâî ç öüîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè.
XII. Öå îäíàê ðîçøèðþº òîâàðíó ïîçèö³þ íå íàñò³ëüêè, ùîá âêëþ÷àòè â íå¿ òîâàðè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 1 íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê òàê³, ùî â³äïîâ³äàþòü îïèñó â ö³é òîâàðí³é ïîçèö³¿; öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè äîáàâêà ³íøîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè ïîçáàâëÿº ö³ òîâàðè ðîçï³çíàâàëüíî¿ îçíàêè òèõ âèä³â òîâàð³â, ùî çãàäàí³ â ö³é òîâàðí³é ïîçèö³¿.
XIII. ßê íàñë³äîê ç öüîãî Ïðàâèëà, ñóì³ø³ ³ ñïîëó÷åííÿ ìàòåð³àë³â ÷è ðå÷îâèí òà òîâàðè, âèãîòîâëåí³ ç á³ëüøå í³æ îäíîãî ìàòåð³àëó ÷è ðå÷îâèíè, ÿêùî âîíè, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ äî äâîõ ÷è á³ëüøå òîâàðíèõ ïîçèö³é, ïîâèíí³ êëàñèô³êóâàòèñÿ çã³äíî ç ïðèíöèïàìè Ïðàâèëà 3.

ÏÐÀÂÈËÎ 3
Ó ðàç³ ÿêùî çã³äíî ç ïðàâèëîì 2 (b) àáî ç áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ïðè÷èí òîâàð íà ïåðøèé ïîãëÿä (pr³ma fac³e) ìîæíà â³äíåñòè äî äâîõ ÷è á³ëüøå òîâàðíèõ ïîçèö³é, éîãî êëàñèô³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì:
(à) ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ ò³é òîâàðí³é ïîçèö³¿, â ÿê³é òîâàð îïèñóºòüñÿ êîíêðåòí³øå ïîð³âíÿíî ç òîâàðíèìè ïîçèö³ÿìè, äå äàºòüñÿ á³ëüø çàãàëüíèé éîãî îïèñ. Ïðîòå â ðàç³ êîëè êîæíà ç äâîõ àáî á³ëüøå òîâàðíèõ ïîçèö³é ñòîñóºòüñÿ ëèøå ÷àñòèíè ìàòåð³àë³â ÷è ðå÷îâèí, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ñóì³ø³ ÷è áàãàòîêîìïîíåíòíîãî òîâàðó, àáî ëèøå ÷àñòèíè òîâàð³â, ùî íàäõîäÿòü ó ïðîäàæ ó íàáîð³ äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, òàê³ òîâàðí³ ïîçèö³¿ ââàæàþòüñÿ ð³âíîçíà÷íèìè ùîäî öüîãî òîâàðó, íàâ³òü ÿêùî â îäí³é ç íèõ ïîäàºòüñÿ ïîâí³øèé àáî òî÷í³øèé îïèñ öüîãî òîâàðó;
(b) ñóì³ø³, áàãàòîêîìïîíåíòí³ òîâàðè, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â àáî âèðîáëåí³ ç ð³çíèõ êîìïîíåíò³â, òîâàðè, ùî íàäõîäÿòü ó ïðîäàæ ó íàáîðàõ äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, êëàñèô³êàö³ÿ ÿêèõ íå ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çã³äíî ç ïðàâèëîì 3 (a), ïîâèíí³ êëàñèô³êóâàòèñÿ çà òèì ìàòåð³àëîì ÷è êîìïîíåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àº îñíîâí³ âëàñòèâîñò³ öèõ òîâàð³â, çà óìîâè, ùî öåé êðèòåð³é ìîæíà çàñòîñóâàòè;
(ñ) òîâàð, êëàñèô³êàö³þ ÿêîãî íå ìîæíà çä³éñíèòè â³äïîâ³äíî äî ïðàâèëà 3 (a) àáî 3 (b), ïîâèíåí êëàñèô³êóâàòèñÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿ ç íàéá³ëüøèì ïîðÿäêîâèì íîìåðîì ñåðåä íîìåð³â òîâàðíèõ ïîçèö³é, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ïîÿñíåííÿ

I. Öå Ïðàâèëî ïåðåäáà÷àº òðè ìåòîäè êëàñèô³êàö³¿ òîâàð³â, ÿê³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ äî äâîõ ÷è á³ëüøå òîâàðíèõ ïîçèö³é, àáî çã³äíî ç óìîâàìè Ïðàâèëà 2 á), àáî çà áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ ïðè÷èíè. Ö³ ìåòîäè çàñòîñîâóþòüñÿ â ò³é ïîñë³äîâíîñò³, â ÿê³é âîíè íàâåäåí³ â öüîìó Ïðàâèë³. Îòæå, Ïðàâèëî 3 á) çàñòîñîâóºòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè Ïðàâèëî 3 à) íå ï³äõîäèòü äëÿ êëàñèô³êàö³¿, à ÿêùî é Ïðàâèëà 3 à) òà 3 á) íå ï³äõîäÿòü, òî çàñòîñîâóºòüñÿ Ïðàâèëî 3 â). 
Îòæå, ÷åðãîâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â êëàñèô³êàö³¿ òàêà: 
à) òî÷íèé îïèñ òîâàðó; 
á) ðîçï³çíàâàëüíà îçíàêà; 
â) òîâàðíà ïîçèö³ÿ, ùî éäå îñòàííüîþ â ïîðÿäêó çðîñòàííÿ êîä³â.
II. Öå Ïðàâèëî ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ëèøå çà óìîâè, ùî â òåêñòàõ òîâàðíèõ ïîçèö³é àáî â Ïðèì³òêàõ äî ðîçä³ë³â ÷è ãðóï íå çàçíà÷åíå ³íøå. Íàïðèêëàä, Ïðèì³òêà 4 (Â) äî ãðóïè 97 âèìàãàº, ùîá òîâàðè, ùî ï³äõîäÿòü çà îïèñîì ÿê äî òîâàðíèõ ïîçèö³é 9701–9705, òàê ³ äî òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ 9706, êëàñèô³êóâàëèñÿ â îäí³é ç ïîïåðåäí³õ òîâàðíèõ ïîçèö³é. Òàê³ òîâàðè ïîâèíí³ êëàñèô³êóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïðèì³òêè 4 (Â) äî ãðóïè 97, à íå â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïðàâèëà.

ÏÐÀÂÈËÎ 3 à)
III. Ïåðøèé ìåòîä êëàñèô³êàö³¿ íàâîäèòüñÿ â Ïðàâèë³ 3 à), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî òîâàðí³é ïîçèö³¿, ùî çàáåçïå÷óº íàéá³ëüø êîíêðåòíèé îïèñ òîâàð³â, íàäàºòüñÿ ïåðåâàãà ïåðåä òîâàðíîþ ïîçèö³ºþ, ùî äàº á³ëüø çàãàëüíèé îïèñ.
IV. Íåäîö³ëüíî âñòàíîâëþâàòè æîðñòê³ ïðàâèëà, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ìîæíà âèçíà÷èòè, ÷è äàº îäíà òîâàðíà ïîçèö³ÿ á³ëüø êîíêðåòíèé îïèñ òîâàðó, í³æ ³íøà, àëå â ö³ëîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî:
à) òîâàð á³ëüø êîíêðåòíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ çà éîãî íàçâîþ, í³æ çà íàçâîþ ãðóïè òîâàð³â (íàïðèêëàä, åëåêòðîáðèòâè ³ ìàøèíêè äëÿ ñòðèæêè âîëîññÿ ç óìîíòîâàíèì åëåêòðîäâèãóíîì âêëþ÷åí³ â òîâàðíó ïîçèö³þ 8510, à íå â òîâàðíó ïîçèö³þ 8467 ÿê ðó÷í³ ³íñòðóìåíòè ç âìîíòîâàíèì åëåêòðè÷íèì äâèãóíîì ÷è â òîâàðíó ïîçèö³þ 8509 ÿê åëåêòðîìåõàí³÷í³ ïîáóòîâ³ àïàðàòè ç óìîíòîâàíèì åëåêòðîäâèãóíîì);
á) ÿêùî òîâàðè â³äïîâ³äàþòü îïèñó, ùî á³ëüø ÷³òêî ³äåíòèô³êóº ¿õ, òî öåé îïèñ º êîíêðåòí³øèì í³æ òîé, çà ÿêèì ³äåíòèô³êàö³ÿ ìåíø ïîâíà.
Ïðèêëàäàìè îñòàííüî¿ êàòåãîð³¿ òîâàð³â º:
1) òåêñòèëüí³ êèëèìêè äëÿ ñàëîíó àâòîìîá³ëÿ ñë³ä êëàñèô³êóâàòè íå ÿê ÷àñòèíè òà ïðèñòðî¿ äëÿ àâòîìîá³ëÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 8708, à â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 5703, äå âîíè á³ëüø òî÷íî îïèñàí³ ÿê êèëèìè;
2) íå óêëàäåíå â ðàìó áåçïå÷íå ñêëî ç³ çì³öíåíîãî (çàãàðòîâàíîãî) ÷è áàãàòîøàðîâîãî ñêëà ïåâíî¿ ôîðìè äëÿ çàñòîñóâàííÿ â ë³òàêàõ ñë³ä êëàñèô³êóâàòè íå â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 8803 ÿê ÷àñòèíó âèðîá³â òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ 8801 ÷è 8802, à â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 7007, äå âîíî á³ëüø òî÷íî îïèñàíî ÿê áåçïå÷íå ñêëî.
V. Àëå ÿêùî â äâîõ ÷è á³ëüøå òîâàðíèõ ïîçèö³ÿõ çãàäóºòüñÿ ëèøå ÷àñòèíà ìàòåð³àë³â ÷è ðå÷îâèí, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ñóì³øåé ÷è áàãàòîêîìïîíåíòíèõ âèðîá³â, àáî ëèøå ÷àñòèíà âèðîá³â ó íàáîð³ äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, òî ö³ òîâàðí³ ïîçèö³¿ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ð³âíîçíà÷í³ êîíêðåòí³ îïèñè öèõ òîâàð³â, íàâ³òü ÿêùî îäíà ç íèõ äàº á³ëüø ïîâíèé ³ êîíêðåòíèé îïèñ, í³æ ³íø³. Ó òàêèõ âèïàäêàõ êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ çà Ïðàâèëîì 3 á) ÷è 3 â).

ÏÐÀÂÈËÎ 3 á)
VI. Äðóãèé ìåòîä ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè:
i) ñóì³øåé;
ii) áàãàòîêîìïîíåíòíèõ òîâàð³â, ñêëàäåíèõ ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â;
iii) áàãàòîêîìïîíåíòíèõ òîâàð³â, ñêëàäåíèõ ç ð³çíèõ êîìïîíåíò³â;
iv) òîâàð³â, ùî âõîäÿòü ó íàá³ð äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³.
Â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî Ïðàâèëî 3 à) íå ïðèéíÿòíå.
VII. Ó âñ³õ öèõ âèïàäêàõ òîâàðè ïîâèíí³ êëàñèô³êóâàòèñÿ òàê, íà÷åáòî âîíè ñêëàäàþòüñÿ ëèøå ç ìàòåð³àëó ÷è êîìïîíåíòà, ùî íàäàº ¿ì îñíîâíî¿ ðîçï³çíàâàëüíî¿ îçíàêè â ò³é ì³ð³, â ÿê³é öåé êðèòåð³é çàñòîñîâíèé.
VIII. Îñíîâíà ðîçï³çíàâàëüíà îçíàêà (êðèòåð³é) ìîæå âèçíà÷àòèñÿ ð³çíèìè ÷èííèêàìè çàëåæíî â³ä âèäó òîâàðó. Âîíà ìîæå, íàïðèêëàä, âèçíà÷àòèñÿ ïðèðîäîþ ìàòåð³àëó ÷è êîìïîíåíòà, éîãî îá’ºìîì, ê³ëüê³ñòþ, ìàñîþ, âàðò³ñòþ àáî ðîëëþ, ùî â³ä³ãðàº öåé ìàòåð³àë ÷è êîìïîíåíò ó âèêîðèñòàíí³ òîâàðó.
IX. Çàñòîñîâóþ÷è öå Ïðàâèëî äî áàãàòîêîìïîíåíòíèõ òîâàð³â, âèãîòîâëåíèõ ç ð³çíèõ êîìïîíåíò³â, ñë³ä áðàòè äî óâàãè íå ò³ëüêè ò³ òîâàðè, â ÿêèõ ö³ êîìïîíåíòè ïðèºäíàí³ îäèí äî îäíîãî, óòâîðþþ÷è ïðàêòè÷íî íåðîçðèâíå ö³ëå, àëå ³ òîâàðè ç ðîçä³ëüíèìè êîìïîíåíòàìè, çà óìîâè, ùî ö³ êîìïîíåíòè ïðèñòîñîâàí³ îäèí äî îäíîãî, äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî òà óçÿò³ ðàçîì óòâîðþþòü îäíå ö³ëå, ùî çâè÷àéíî íå äîçâîëÿº âèñòàâëÿòè ¿õ äëÿ ïðîäàæó ÿê îêðåì³ ÷àñòèíè.
Ïðèêëàäàìè îñòàííüî¿ êàòåãîð³¿ òîâàð³â º:
1) ïîï³ëüíè÷êè, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç ï³äñòàâêè, ùî âêëþ÷àº çì³ííó ÷àøó äëÿ ïîïåëó;
2) ñòåëàæ³ äëÿ äîìàøíüîãî çáåð³ãàííÿ ñïåö³é, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç³ ñïåö³àëüíî¿ ðàìè (çâè÷àéíî äåðåâ’ÿíî¿) ³ â³äïîâ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîðîæí³õ ì³ñòêîñòåé äëÿ ñïåö³é âèçíà÷åíî¿ ôîðìè ³ ðîçì³ðó.
Êîìïîíåíòè òàêèõ áàãàòîêîìïîíåíòíèõ òîâàð³â, ÿê ïðàâèëî, óêëàäàþòüñÿ â çàãàëüíå óïàêóâàííÿ.
Õ. Çàñòîñîâóþ÷è öå Ïðàâèëî, ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî òåðì³í “òîâàðè, ùî íàäõîäÿòü ó ïðîäàæ ó íàáîðàõ äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³” ñòîñóºòüñÿ òîâàð³â, ÿê³:
à) ñêëàäàþòüñÿ ïðèíàéìí³ ç äâîõ ð³çíèõ âèðîá³â, ÿê³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, êëàñèô³êóþòüñÿ ó ð³çíèõ òîâàðíèõ ïîçèö³ÿõ. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè, íàïðèêëàä, ø³ñòü âèäåëîê äëÿ ôîíäþ íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê íàá³ð ç ïîãëÿäó çàñòîñóâàííÿ öüîãî Ïðàâèëà;
á) ñêëàäàþòüñÿ ç êîìïîíåíò³â, ç³áðàíèõ ðàçîì ç ìåòîþ çàäîâîëüíèòè êîíêðåòíó ïîòðåáó ÷è âèêîíàòè ïåâíó ðîáîòó;
â) ïàêîâàí³ òàê, ùî íå âèìàãàþòü ïåðåïàêóâàííÿ äëÿ ïðîäàæó ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷åâ³ (íàïðèêëàä, ó êîðîáêàõ ÷è ÿùèêàõ).

«Ðîçäð³áíèé ïðîäàæ» íå âêëþ÷àº òîâàð³â äëÿ ïðîäàæó, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïåðåïðîäàæó ï³ñëÿ ïîäàëüøî¿ îáðîáêè, ï³äãîòîâêè, ïåðåïàêóâàííÿ ÷è îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè òîâàðàìè àáî âì³ùåííÿ â ³íø³ òîâàðè.
Òåðì³í «òîâàðè, ïðåäñòàâëåí³ â íàáîð³ äëÿ ðîçäð³áíîãî ïðîäàæó», îòæå â³äíîñÿòüñÿ ò³ëüêè äî íàáîð³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç òîâàð³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó ê³íöåâîìó ñïîæèâà÷ó, â ÿêèõ îêðåì³ òîâàðè ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ðàçîì. Íàïðèêëàä, ð³çí³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ðàçîì äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ãîòîâî¿ äî âæèâàííÿ ñòðàâè àáî ¿æ³, óïàêîâàí³ ðàçîì ³ ïðåäñòàâëåí³ äëÿ ñïîæèâàííÿ ïîêóïöåì, ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê «íàá³ð äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³».

Ïðèêëàäè íàáîð³â, ùî ìîæóòü êëàñèô³êóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 3 á):
1. à. Íàáîðè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç áóòåðáðîäà ç ÿëîâè÷èíîþ, ç ñèðîì ÷è áåç íüîãî â çäîáí³é áóëî÷ö³ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1602), óïàêîâàí³ ç êàðòîïëÿíèìè ÷³ïñàìè (ñìàæåíèìè ó ôðèòþð³) (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 2004): êëàñèô³êóþòüñÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 1602.
1. á. Íàáîðè, êîìïîíåíòè ÿêèõ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñï³ëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ ñïàãåò³, ùî ì³ñòÿòü ïàêåò ñèðèõ ñïàãåò³ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1902), ìàëåíüêèé ïàêåò òåðòîãî ñèðó (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 0406) ³ ìàëåíüêó êîíñåðâíó áàíî÷êó òîìàòíîãî ñîóñó (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 2103), óïàêîâàí³ â êàðòîííó êîðîáêó: êëàñèô³êóþòüñÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 1902.

Ïðàâèëî, ïðîòå, íå ïîøèðþºòüñÿ íà íàáîðè ïðîäóêò³â, óïàêîâàíèõ ðàçîì, ³ ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ, íàïðèêëàä, ç:
– áàíêè êðåâåòîê (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1605), áàíêè ãóñÿ÷î¿ ïå÷³íêè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1602), áàíêè ñèðó (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 0406), áàíêè áåêîíó ñêèáî÷êàìè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1602) ³ áàíêè êîâáàñîê (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 1601); àáî
– ïëÿøêè ñïèðòíîãî íàïîþ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ 2208 ³ ïëÿøêè âèíà òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ 2204.

Äëÿ öèõ äâîõ ïðèêëàä³â, à òàêîæ äëÿ ïîä³áíèõ äî íèõ ïðîäîâîëü÷èõ íàáîð³â êîæåí ïðîäóêò ñë³ä êëàñèô³êóâàòè îêðåìî ó â³äïîâ³äí³é éîìó òîâàðí³é ïîçèö³¿. Öå òàêîæ ìîæå áóòè çàñòîñîâàíî, íàïðèêëàä, äëÿ ðîç÷èííî¿ êàâè â ñêëÿí³é áàíö³ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 2101), êåðàì³÷íî¿ ÷àøêè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 6912) ³ êåðàì³÷íîãî áëþäöÿ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 6912) ðîçôàñîâàíèõ ðàçîì äëÿ ðîçäð³áíîãî ïðîäàæó â êàðòîííó êîðîáêó.

2. Íàáîðè äëÿ ïåðóêàðÿ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç åëåêòðè÷íî¿ ìàøèíêè äëÿ ñòðèæêè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 8510), ãðåá³íöÿ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9615), ïàðè íîæèöü (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 8213), ù³òêè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9603) ³ ðóøíèêà ç òêàíèíè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 6302), ïîêëàäåí³ â øê³ðÿíèé ôóòëÿð (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 4202):  êëàñèô³êóþòüñÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 8510.
3. Êðåñëÿðñüê³ íàáîðè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ë³í³éêè (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9017), äèñêîâîãî êàëüêóëÿòîðà (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9017), òðàíñïîðòèðà (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9017), îë³âöÿ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9609) ³ ñòðóãà÷êè äëÿ îë³âö³â (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 8214), ïîêëàäåí³ â ïëàñòìàñîâèé ïåíàë (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 4202): êëàñèô³êóþòüñÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿ 9017.
Äëÿ çãàäàíèõ âèùå íàáîð³â êëàñèô³êàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ çà îäíèì ÷è äåê³ëüêîìà ðàçîì óçÿòèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê òàê³, ùî íàäàþòü íàáîðó â ö³ëîìó éîãî îñíîâíó ðîçï³çíàâàëüíó îçíàêó.
XI. Öå Ïðàâèëî íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî òîâàð³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç îêðåìî óïàêîâàíèõ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí, ïîäàíèõ ðàçîì, íåîáîâ’ÿçêîâî â îäíîìó çàãàëüíîìó óïàêóâàíí³, ó âèçíà÷åíèõ ê³ëüê³ñíèõ ñï³ââ³äíîøåííÿõ äëÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, íàïðèêëàä, íàïî¿â.

ÏÐÀÂÈËÎ 3 â)
XII. Êîëè òîâàðè íåìîæëèâî êëàñèô³êóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèëà 3 à) ÷è 3 á), ¿õ ñë³ä êëàñèô³êóâàòè â îñòàííüî¿ çà çðîñòàííÿì êîä³â òîâàðí³é ïîçèö³¿, ñåðåä òèõ, ÿê³ â îäíàêîâ³é ì³ð³ ïðèéíÿòí³ äëÿ ðîçãëÿäó ï³ä ÷àñ êëàñèô³êàö³¿ öèõ òîâàð³â.

ÏÐÀÂÈËÎ 4
Òîâàð, ÿêèé íå ìîæå áóòè êëàñèô³êîâàíèé çã³äíî ç âèùåçàçíà÷åíèìè ïðàâèëàìè, êëàñèô³êóºòüñÿ â òîâàðí³é ïîçèö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº òîâàðàì, ùî íàéá³ëüøå ïîä³áí³ äî òèõ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ïîÿñíåííÿ

I. Öå Ïðàâèëî ïîøèðþºòüñÿ íà òîâàðè, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè êëàñèô³êîâàí³ çà Ïðàâèëàìè 1–3. Âîíî ïåðåäáà÷àº êëàñèô³êàö³þ öèõ òîâàð³â ó òîâàðí³é ïîçèö³¿, äî ÿêî¿ â³äíîñÿòüñÿ íàéá³ëüø ïîä³áí³ äî íèõ òîâàðè.
II. Ï³ä ÷àñ êëàñèô³êàö³¿ çà Ïðàâèëîì 4, ïîäàí³ òîâàðè ïîòð³áíî ç³ñòàâèòè ç ñõîæèìè (àíàëîã³÷íèìè) òîâàðàìè äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ò³ òîâàðè, äî ÿêèõ ïåðø³ íàéá³ëüø ïîä³áí³. Ïîäàí³ òîâàðè êëàñèô³êóþòüñÿ â ò³é æå òîâàðí³é ïîçèö³¿, ùî é òîâàðè, äî ÿêèõ âîíè íàéá³ëüø ïîä³áí³.
III. Ñõîæ³ñòü (ïîä³áí³ñòü) òîâàð³â ìîæå çàëåæàòè â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â, òàêèõ ÿê îïèñ, âëàñòèâîñò³, ïðèçíà÷åííÿ.

ÏÐÀÂÈËÎ 5

Íà äîäàòîê äî íàâåäåíîãî äî çàçíà÷åíèõ íèæ÷å òîâàð³â çàñòîñîâóþòüñÿ òàê³ ïðàâèëà:

(a) ôóòëÿðè äëÿ ôîòîàïàðàò³â, ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, çáðî¿, êðåñëÿðñüêîãî ïðèëàääÿ, ïðèêðàñ òà ïîä³áí³ âèðîáè, ÿê³ ìàþòü ñïåö³àëüíó ôîðìó ³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíèõ âèðîá³â àáî íàáîðó âèðîá³â, ïðèäàòí³ äëÿ òðèâàëîãî âèêîðèñòàííÿ ðàçîì ç âèðîáàìè, äëÿ ÿêèõ âîíè ïðèçíà÷åí³, êëàñèô³êóþòüñÿ ðàçîì ç óïàêîâàíèìè â íèõ âèðîáàìè. Öå ïðàâèëî íå ïîøèðþºòüñÿ íà òàðó (óïàêîâêó), ùî ñòàíîâèòü ðàçîì ç âèðîáîì îäíå ö³ëå ³ íàäàº îñòàííüîìó ³ñòîòíî ³íøî¿ âëàñòèâîñò³;

(b) â³äïîâ³äíî äî ïðàâèëà 5 (a) òàðó (óïàêîâêó) ðàçîì ç òîâàðàìè, ÿê³ â í³é ì³ñòÿòüñÿ, ñë³ä êëàñèô³êóâàòè ðàçîì ç öèìè òîâàðàìè, ÿêùî âîíà íàëåæèòü äî òàêîãî òèïó òàðè (óïàêîâêè), ÿêà çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ óïàêóâàííÿ öèõ òîâàð³â. Öå ïîëîæåííÿ º íåîáîâ’ÿçêîâèì, ÿêùî öÿ òàðà (óïàêîâêà) ïðèäàòíà äëÿ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ.

Ïîÿñíåííÿ
ÏÐÀÂÈËÎ 5 à)
(ôóòëÿðè, êîðîáêè òà àíàëîã³÷í³ êîíòåéíåðè)
I. Öå Ïðàâèëî ïîøèðþºòüñÿ ëèøå íà òàê³ êîíòåéíåðè, ÿê³:
1) ìàþòü îñîáëèâó ôîðìó àáî ï³ä³ãíàí³ òàê, ùîá ì³ñòèòè êîíêðåòíèé âèð³á ÷è íàá³ð âèðîá³â, òîáòî âîíè ñêîíñòðóéîâàí³ ñïåö³àëüíî äëÿ êîíêðåòíîãî âèäó âèðîáó. Äåÿê³ ç êîíòåéíåð³â ïîâòîðþþòü ôîðìó âèðîáó, ÿêèé âîíè ì³ñòÿòü;
2) ïðèäàòí³ äëÿ òðèâàëîãî âèêîðèñòàííÿ, òîáòî âîíè ìàþòü òàêó æ äîâãîâ³÷í³ñòü, ÿê ³ ñàì³ âèðîáè, äëÿ ÿêèõ âîíè ïðèçíà÷åí³. Ö³ êîíòåéíåðè ñëóæàòü òàêîæ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåíîñò³ âèðîá³â, êîëè âîíè íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ (íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ ÷è çáåð³ãàííÿ). Ö³ êðèòåð³¿ â³äð³çíÿþòü ¿õ â³ä çâè÷àéíîãî óïàêóâàííÿ;
3) ïîäàí³ ðàçîì ç âèðîáàìè, äëÿ ÿêèõ âîíè ïðèçíà÷åí³, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî ñàì³ âèðîáè ìîæóòü áóòè óïàêîâàí³ îêðåìî äëÿ çðó÷íîñò³ òðàíñïîðòóâàííÿ. Ïîäàí³ îêðåìî, ö³ êîíòåéíåðè êëàñèô³êóþòü ó â³äïîâ³äíèõ ¿ì òîâàðíèõ ïîçèö³ÿõ;
4) ÿâëÿþòü ñîáîþ êîíòåéíåðè òàêîãî âèäó, ùî çâè÷àéíî ïðîäàþòüñÿ ðàçîì ç â³äïîâ³äíèì âèðîáîì; òà
5) íå äîäàþòü ö³ëîìó îñíîâíî¿ âëàñòèâîñò³.
II. Ïðèêëàäàìè êîíòåéíåð³â, ïîäàíèõ ðàçîì ç ïðèçíà÷åíèìè äëÿ íèõ âèðîáàìè, ÿê³ ñë³ä êëàñèô³êóâàòè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïðàâèëà, º:
1) ôóòëÿðè ³ êîðîáî÷êè äëÿ þâåë³ðíèõ âèðîá³â (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 7113);
2) ôóòëÿðè äëÿ åëåêòðîáðèòâ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 8510);
3) ôóòëÿðè äëÿ á³íîêë³â ³ òåëåñêîï³â (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9005);
4) ôóòëÿðè òà ÷îõëè äëÿ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â (íàïðèêëàä, òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9202);
5) ôóòëÿðè òà ÷îõëè äëÿ çáðî¿ (íàïðèêëàä, òîâàðíà ïîçèö³ÿ 9303).
III. Ïðèêëàäàìè êîíòåéíåð³â, ùî íå ï³äïàäàþòü ï³ä öå Ïðàâèëî, º òàê³ êîíòåéíåðè ÿê ñð³áíà ÷àéíèöÿ ç âì³ñòîì ÷è äåêîðàòèâíà êåðàì³÷íà âàçî÷êà, ùî ì³ñòèòü ñîëîäîù³.

ÏÐÀÂÈËÎ 5 á)
(ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè ³ ïàêóâàëüí³ êîíòåéíåðè)
IV. Öå Ïðàâèëî ðåãóëþº êëàñèô³êàö³þ ïàêóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ ïàêóâàëüíèõ êîíòåéíåð³â, çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóâàíèõ äëÿ ïàêóâàííÿ òîâàð³â, äî ÿêèõ âîíè â³äíîñÿòüñÿ. Îäíàê öå ïîëîæåííÿ íå ä³º â òèõ âèïàäêàõ, êîëè ö³ ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè àáî ïàêóâàëüí³ êîíòåéíåðè ÿâíî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ïîâòîðíî, íàïðèêëàä, äåÿê³ ñòàëüí³ ÷è çàë³çí³ áàëîíè, öèñòåðíè äëÿ ñòèñíóòîãî ÷è ñêðàïëåíîãî ãàçó.
V. Öå Ïðàâèëî äðóãîðÿäíå ùîäî Ïðàâèëà 5 à), òîìó êëàñèô³êàö³þ ÷îõë³â, ôóòëÿð³â òà ¿ì ïîä³áíèõ êîíòåéíåð³â, çãàäàíèõ ó Ïðàâèë³ 5 à), ñë³ä ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïðàâèëà.

Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ äî ÏÐÀÂÈËÀ 5 á) 

Ïàêóâàëüí³ êîíòåéíåðè, ÿê³ çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîäàæó íàïî¿â, äæåìó, ã³ð÷èö³, ñïåö³é òîùî ïîâèíí³ êëàñèô³êóâàòèñÿ ðàçîì ç òîâàðàìè, ÿê³ âîíè ì³ñòÿòü, íàâ³òü ÿêùî âîíè º ÿâíî ïðèäàòíèìè äëÿ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ.


ÏÐÀÂÈËÎ 6

Äëÿ þðèäè÷íèõ ö³ëåé êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â ó òîâàðíèõ ï³äïîçèö³ÿõ, òîâàðíèõ êàòåãîð³ÿõ ³ òîâàðíèõ ï³äêàòåãîð³ÿõ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàçâè îñòàíí³õ, à òàêîæ ïðèì³òîê, ÿê³ ¿õ ñòîñóþòüñÿ, ç óðàõóâàííÿì ïåâíèõ çàñòåðåæåíü (mutat³s mutand³s), ïîëîæåíü âèùåçàçíà÷åíèõ ïðàâèë çà óìîâè, ùî ïîð³âíþâàòè ìîæíà ëèøå íàçâè îäíîãî ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿. Äëÿ ö³ëåé öüîãî ïðàâèëà òàêîæ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äí³ ïðèì³òêè äî ðîçä³ë³â ³ ãðóï, ÿêùî â êîíòåêñò³ íå çàçíà÷åíî ³íøå.

Ïîÿñíåííÿ

I. Ïðàâèëà 1–5, çãàäàí³ âèùå, çàñòîñîâí³ ç â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè ³ äëÿ êëàñèô³êàö³¿ íà ð³âí³ ï³äïîçèö³é ó ìåæàõ îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿.
II. Ó Ïðàâèë³ 6 íèæ÷åçàçíà÷åí³ âèðàçè ìàþòü òàê³ çàêð³ïëåí³ çà íèìè çíà÷åííÿ:
à) “ï³äïîçèö³¿ îäíîãî ð³âíÿ” – ï³äïîçèö³¿ ç îäíèì äåô³ñîì (ð³âåíü 1) ÷è ï³äïîçèö³¿ ç äâîìà äåô³ñàìè (ð³âåíü 2).
Òàê, ï³ä ÷àñ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó äâîõ ÷è á³ëüøå ï³äïîçèö³é ç îäíèì äåô³ñîì ó ìåæàõ îäí³º¿ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿ çà Ïðàâèëîì 3 à), ìîæëèâ³ñòü â³äíåñåííÿ òîâàðó äî îäí³º¿ ç íèõ ïîâèííà 
âèçíà÷àòèñÿ ëèøå çà îïèñîì òîâàðó â öèõ ï³äïîçèö³ÿõ ç îäíèì äåô³ñîì. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ï³äïîçèö³ÿ ç îäíèì äåô³ñîì, ùî äàº íàéá³ëüø êîíêðåòíèé îïèñ òîâàðó, îáðàíà ³ ÿêùî ñàìà ï³äïîçèö³ÿ ïîä³ëÿºòüñÿ, òîä³ ³ ò³ëüêè òîä³ áåðåòüñÿ äî óâàãè îïèñ íà ð³âí³ ï³äïîçèö³é ç äâîìà äåô³ñàìè ³ âèáèðàºòüñÿ îäíà ç íèõ;
á) “ÿêùî íå çàçíà÷åíî ³íøå” – êð³ì âèïàäê³â, êîëè Ïðèì³òêè äî ðîçä³ëó ÷è ãðóïè íåñóì³ñí³ ç òåêñòîì ï³äïîçèö³é ÷è Ïðèì³òêàìè äî ï³äïîçèö³é.
Öå ìàº ì³ñöå, íàïðèêëàä, ó ãðóï³ 71, äå çíà÷åííÿ òåðì³íà “ïëàòèíà” â Ïðèì³òö³ 4 á) äî ãðóïè â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çíà÷åííÿ òåðì³íà “ïëàòèíà” â Ïðèì³òö³ 2 äî ï³äïîçèö³é. Òîìó ó âèïàäêó ³íòåðïðåòàö³¿ ï³äïîçèö³é 7110 11 òà 7110 19 çàñòîñîâóºòüñÿ Ïðèì³òêà 2 äî ï³äïîçèö³é, à íå Ïðèì³òêà 4 á) äî ãðóïè.
III. Çì³ñò ï³äïîçèö³¿ ç äâîìà äåô³ñàìè íå ïîâèíåí âèõîäèòè çà ìåæ³ ò³º¿ ï³äïîçèö³¿ ç îäíèì äåô³ñîì, äî ÿêî¿ íàëåæèòü öÿ ï³äïîçèö³ÿ ç äâîìà äåô³ñàìè; à çì³ñò ï³äïîçèö³¿ ç îäíèì äåô³ñîì íå ïîâèíåí âèõîäèòè çà ìåæ³ ò³º¿ òîâàðíî¿ ïîçèö³¿, äî ÿêî¿ íàëåæèòü öÿ ï³äïîçèö³ÿ ç îäíèì äåô³ñîì.





























ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß ÒÀ ÑÈÌÂÎËÈ

ÓÊÒÇÅÄ
Óêðà¿íñüêà êëàñèô³êàö³ÿ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ÃÑ
Ãàðìîí³çîâàíà ñèñòåìà îïèñó òà êîäóâàííÿ òîâàð³â
ASTM
Amer³can Soc³ety for Test³ng Mater³als (Àìåðèêàíñüêå îá’ºäíàííÿ âèïðîáóâàíü ìàòåð³àë³â)
²NN
²nternat³onal non-propr³etary name (Ì³æíàðîäíà íåïàòåíòîâàíà íàçâà)
²NNM
²nternat³onal non-propr³etary name Mod³f³ed (Ì³æíàðîäíà ìîäèô³êîâàíà íåïàòåíòîâàíà íàçâà)
²SO
²nternat³onal on standart³zat³on organ³zat³on (Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ïî ñòàíäàðòèçàö³¿)
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