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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji podanej do wiado-
mości skarżącej przez Revenue Commissioners w dniu
30 marca 2007 r. w zakresie, w którym błędnie klasyfikuje
ona produkt skarżącej dla celów klasyfikacji taryfowej na
podstawie Nomenklatury Scalonej, mając na względzie
obiektywne cechy i właściwości produktu,

— stwierdzenie, że klasyfikacja celna produktu powinna zostać
ustalona w oparciu o immanentne właściwości produktu, t.
j. cechy maszyny do automatycznego przetwarzania danych
i w związku z tym produkt ten powinien zostać sklasyfiko-
wany do działu 8471 Nomenklatury Scalonej, ewentualnie

— stwierdzenie, że produkt należy sklasyfikować w oparciu o
jego główne właściwości jako maszynę lub urządzenie
liczące zgodnie z działem 8470 Nomenklatury Scalonej,

— stwierdzenie, że zgodnie z przyjętymi regułami klasyfikacji
celnej towarów we Wspólnocie, główną właściwością
produktu nie jest właściwość urządzenia bezpieczeństwa lub
środka dostępu do danych zapisanych na maszynie do auto-
matycznego przetwarzania danych lub w innej formie,

— nakazanie zwrotu na rzecz skarżącej należności celnych
uiszczonych przez nią w związku z przywozem produktu
do Wspólnoty od wejścia w życie decyzji Komisji wraz z
odsetkami.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, o której
została powiadomiona przez Revenue Commissioners w kores-
pondencji elektronicznej z dnia 30 marca 2007 r., w odpo-
wiedzi na złożony przez skarżącą wniosek o udzielenie wiążącej
informacji taryfowej w przedmiocie urządzenia bezpieczeństwa
z możliwością podłączenia do maszyny do automatycznego
przetwarzania danych, określonego jako „SID 800 Product”.

Skarżąca podnosi, że w decyzji podanej w pierwszej kolejności
do wiadomości Revenue Commissioners, a następnie skarżącej,
błędnie sklasyfikowano produkt skarżącej, mając na względzie
jego obiektywne cechy i właściwości i określono klasyfikację
taryfową w sposób stanowiący rażące naruszenie prawa.

Skarżąca podnosi ponadto, że mając na uwadze podstawowe
właściwości produktu, należy go sklasyfikować jako urządzenie
do maszyny do automatycznego przetwarzania danych zgodnie
z działem 8471 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (1), ponieważ
produkt ten spełnia przesłanki uwagi 5(B) do działu 8471 lub
jako maszynę do automatycznego przetwarzania danych.

Ewentualnie, skarżąca podnosi, że produkt należy sklasyfikować
pod względem jego obiektywnych właściwości jako maszynę lub
urządzenie liczące zgodnie z działem 8470 Wspólnotowego
Kodeksu Celnego.

Wreszcie, skarżąca podnosi, że zachowanie Komisji w zakresie
wniosku skarżącej o udzielenie wiążącej informacji taryfowej na
podstawie cech produktu jako urządzenia do maszyny do auto-
matycznego przetwarzania danych odznacza się brakiem dobrej
administracji i prowadzi do nadużycia władzy.

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. 1992,
L 302, str. 1).
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