
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1216/2014 

z dnia 11 listopada 2014 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporzą
dzenia (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 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 towa
rowego. 

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załącz
niku 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 
niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana 
przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 (2). 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, 
zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 

19.10.1992, s. 1). 



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 11 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Urządzenie elektroniczne o wymiarach w przy
bliżeniu 10 cm × 4 cm × 1 cm, zawierające, 
między innymi, następujące elementy: 

—  procesor, 

—  pamięć systemową 1 GB, 

—  pamięć wewnętrzną 4 GB, 

—  wbudowany moduł dla bezprzewodowego 
połączenia z internetem. 

Jest ono wyposażone w następujące interfejsy: 

—  HDMI, 

—  USB, 

—  micro USB, 

—  micro SDHC. 

Urządzenie nie zawiera w sobie tunera wideo. 

Po podłączeniu do odbiornika telewizyjnego 
lub monitora, urządzenie umożliwia użytkow
nikowi dostęp do internetu, na przykład do 
wymiany e-maili, oglądania filmów wideo, gry 
lub pobierania oprogramowania. Jest ono 
również w stanie odtwarzać pliki multime
dialne, takie jak wideo, zdjęcia i muzykę z kart 
pamięci lub pamięci USB. 

8528 71 91 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 
3c) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomen
klatury scalonej, uwagę dodatkową 3 do 
działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8528, 
8528 71 i 8528 71 91. 

W rozumieniu uwagi 3 do sekcji XVI urzą
dzenie zaprojektowane jest do wykonywania 
dwóch lub więcej funkcji alternatywnych 
(automatyczne przetwarzanie danych objęte 
pozycją 8471, telekomunikacja objęta pozycją 
8517, odtwarzanie wideo objęte pozycją 
8521 i odbiór telewizji objęty pozycją 8528). 
Nie jest możliwe wyznaczenie głównej funkcji 
urządzenia, ponieważ każda z funkcji jest 
jednakowo ważna do używania urządzenia. W 
związku z tym urządzenie należy klasyfi
kować do tej pozycji, która w kolejności 
numerycznej pojawia się jako ostatnia z tych, 
które jednakowo zasługują na uwzględnienie. 
Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 
CN 8471, 8517 lub 8521. 

Ponieważ urządzenie nie zawiera tunera wideo 
i pozwala na interaktywną wymianę infor
macji, należy je zatem klasyfikować do kodu 
CN 8528 71 91 jako aparaturę z urządze
niem opartym na mikroprocesorach, zawiera
jącą modem dostępu do internetu i posiada
jącą funkcję interaktywnej wymiany infor
macji, zdolną do odbioru sygnałów telewizyj
nych (tak zwane „set-top boksy z funkcją 
komunikacyjną”, w tym zawierające urzą
dzenie wykonujące funkcję zapisu lub odtwa
rzania, pod warunkiem że zachowują zasad
niczy charakter set-top boksu, który ma 
funkcję komunikacyjną).   
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