
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 295/2009 

z dnia 18 marca 2009 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( 1 ), 
w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla-
tury Scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87, 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 Nomenkla-
turze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek 
dodatkowy podpodział i która została ustanowiona 
szczególnymi przepisami wspólnotowymi, w celu stoso-
wania środków taryfowych i innych środków odnoszą-
cych 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 wskaza-
nego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych 
w kolumnie 3 tej tabeli. 

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa 
wydana przez organy celne państw członkowskich 
odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze 
Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą-
dzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymu-
jącego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 
ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny ( 2 ). 

(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 wydana przez organy celne 
państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym 
rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres 
trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) 
nr 2913/92. 

Artykuł 3 

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
László KOVÁCS 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. ( 2 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej, 
składający się z urządzenia cyfrowego we 
własnej obudowie, do zapisu i odtwarzania 
dźwięku i obrazu w różnych formatach, zdol-
nego do odbioru danych z różnych źródeł (na 
przykład odbiorników telewizji satelitarnej, 
maszyn do automatycznego przetwarzania 
danych, rejestrujących kamer wideo) i różnych 
elementów, takich jak kable połączeniowe, CD- 
ROM, instrukcja obsługi, wkręty i wkrętak. 

Urządzenie zawiera płytkę drukowaną 
z elementami czynnymi i biernymi (niezbędną 
do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu), 
włącznie z mikroprocesorem. 

Jest ono wyposażone w następujące interfejsy: 

— port USB, 

— VGA oraz 

— porty dźwięku i obrazu. 

Jest ono również wyposażone w przyciski steru-
jące (zasilanie, odtwarzanie, pauza, głośność) 
i odbiornik podczerwieni do zdalnego stero-
wania. 

Urządzenie jest zaprojektowane do wstawienia 
twardego dysku. 

8521 90 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 2. 
a), 3. b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji 
Nomenklatury Scalonej, uwagę dodatkową 1. 
do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8521 
i 8521 90 00. 

Ponieważ urządzenie posiada wszystkie 
elementy elektroniczne niezbędne do wyko-
nania funkcji objętych pozycją 8521, 
z wyjątkiem twardego dysku i ponieważ 
elementy te, nawet przy braku twardego 
dysku, nie mogą być wykorzystane do żadnych 
innych funkcji niż zapis i odtwarzanie dźwięku 
i obrazu, na mocy reguły 2 a) należy uznać, że 
posiada ono zasadniczy charakter kompletnego 
lub gotowego produktu objętego pozycją 8521. 
Fakt, że urządzenie nie zawiera twardego dysku, 
nie stoi zatem na przeszkodzie jego klasyfikacji 
jako kompletnego lub gotowego produktu. 

Wyklucza się więc klasyfikację do pozycji 8522 
jako części nadającej się do stosowania 
wyłącznie lub głównie w urządzeniach objętych 
pozycją 8521. 

W zwiazku z tym urządzenie należy klasyfi-
kować do kodu 8521, jako aparat do zapisu 
lub odtwarzania obrazu i dźwięku 

Na mocy uwagi dodatkowej 1. do sekcji XVI 
wkrętak do montażu lub konserwacji urzą-
dzenia należy klasyfikować wraz z tym 
urządzeniem.
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