
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/22 

z dnia 5 stycznia 2015 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 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 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 
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 dnia wejścia w życie 
niniejszego 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 5 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny DG ds. Podatków i Unii Celnej   

ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Używany, kompaktowy sportowo-użytkowy 
pojazd silnikowy (SUV) z napędem na cztery 
koła, z silnikiem wysokoprężnym o pojem
ności skokowej 2 000 cm3, pięciobiegową 
ręczną skrzynię biegów oraz jednym biegiem 
wstecznym. Jego całkowita masa brutto wynosi 
w przybliżeniu 2 330 kg; jego całkowita ła
downość wynosi w przybliżeniu 700 kg. 

Ma on jedną, zintegrowaną przestrzeń do prze
wozu zarówno osób, jak i towarów. Kabina ma 
jeden rząd z dwoma siedzeniami (włącznie z 
siedzeniem kierowcy) oraz pięcioro drzwi z pa
nelami okiennymi (drzwi tylne są drzwiami 
typu uchylnego). Podłoga przestrzeni ładunko
wej jest wyposażona w wykładzinę podłogową; 
całe wnętrze pojazdu ma tapicerkę na bokach i 
dachu. Jest on wyposażony w mechanizm pod
noszenia i opuszczania zarówno przednich, jak 
i tylnych szyb bocznych. 

Pojazd jest przystosowany do przewozu towa
rów poprzez usunięcie drugiego rzędu siedzeń, 
zakrycie punktów kotwiących do mocowania 
tylnych siedzeń i pasów bezpieczeństwa oraz 
oddzielenie kabiny barierą siatkową. Punkty 
kotwiące do mocowania tylnych siedzeń i pa
sów bezpieczeństwa nie zostały usunięte lub 
na trwałe stały się bezużyteczne. 

8703 32 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 
6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 8703, 
8703 32 i 8703 32 90. 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8704 
jako pojazdy do transportu towarów, ponie
waż obiektywne cechy i ogólny wygląd po
jazdu są takie, jak pojazdu przeznaczonego 
zasadniczo do przewozu osób (obecność pię
ciu okien, tapicerka na bokach i dachu, wykła
dzina). Zmiany dokonane w celu przewozu 
towarów (usunięcie tylnych siedzeń, instalacja 
bariery siatkowej) są łatwo odwracalne. 

Pojazd należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8703 32 90 jako używany pojazd silni
kowy przeznaczony zasadniczo do przewozu 
osób.   

8.1.2015 L 4/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/22 z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

