
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/957 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia. 

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te 
stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej 
bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami 
unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku 
należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej 
tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniej
szym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez 
posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien 
wynosić trzy miesiące. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN 
wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli. 

Artykuł 2 

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez 
okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) 
nr 952/2013. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 

(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 
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Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2020 r.  

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącą 
Philip KERMODE 

p.o. Dyrektor Generalny 
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej     
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja (kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Kuty artykuł (tzw. radiator) wykonany z alumi
nium (nieprodukowany przez odlewanie), w po
staci okrągłej płyty o średnicy około 50 mm, do 
której przymocowane są szpilki chłodzące o wy
sokości w przybliżeniu 30 mm, 40 mm lub 
50 mm. 

Artykuł przedstawiany jest do stosowania w róż
nych produktach w celu rozpraszania ciepła wy
twarzanego przez moduły LED. 
Zob. ilustracja  (*).. 

7616 99 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury sca
lonej oraz brzmienie kodów CN 7616, 7616 99 i 
7616 99 90. 

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 9405 99  
00 jako część lamp lub opraw oświetleniowych, 
ponieważ podczas przedstawiania organom cel
nym artykuł nie jest rozpoznawalny ze względu 
na swój kształt lub inne cechy szczególne, jako 
część przeznaczona wyłącznie lub głównie do ar
tykułów objętych pozycją 9405 (zob. również 
Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowa
nego do działu 94, części, akapit pierwszy). 

Artykuł nie jest przystosowany do użycia jako 
część konkretnego produktu. W związku z tym, 
podczas przedstawiania, nie można go zidentyfi
kować jako część towarów objętych jakąkolwiek 
konkretną pozycją (na przykład pozycją 8539, 
8541 lub 8543). W związku z tym klasyfikacja 
jako część artykułów jest wykluczona. 

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 
7616 99 90 jako pozostałe artykuły z alumi
nium, nieprodukowane przez odlewanie. 

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.     
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