
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/221 

z dnia 10 lutego 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 10 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny DG ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Nowy pojazd użytkowy z napędem na cztery 
koła, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spa
lania o zapłonie samoczynnym (wysokopręż
nym) o pojemności skokowej 720 cm3, o ma
sie netto (włącznie z płynami) w przybliżeniu 
630 kg, o uciągu 750 kg bez hamulca i o wy
miarach w przybliżeniu 300 cm × 160 cm. 

Pojazd ma otwartą kabinę z dwoma siedze
niami (włącznie z kierowcą) wyposażoną w 
pełną ramę ochronną, platformę ładunkową 
zbudowaną z mocnej ramy stalowej ze skrzy
nią wywrotki z solidną płaską podłogą, z ręcz
nym wywrotem i o ładowności 0,4 m3 lub, w 
przybliżeniu, 400 kg. Ma on wysoki prześwit 
(27 cm) i rozstaw osi 198 cm. 

Jest on wyposażony w opony do poruszania 
się w terenie, hamulce tarczowe mokre, urzą
dzenie sprzęgające i przedni zaczep. Pojazd ma 
ograniczoną prędkość do 25 km/h oraz wy
soką zdolność hamowania. 

Pojazd przeznaczony jest do użytku w terenie, 
w szczególności na wyboistym terenie. Pojazd 
jest przedstawiany do używania w różnych ce
lach, na przykład do pchania, ciągnięcia przy
czep, przemieszczania zwierząt, transportu ro
ślin, skrzyń, wody i urządzeń, transportu amu
nicji i przewozu pasz dla zwierząt. 

(*) Zob. ilustracja. 

8704 21 91 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 8704, 
8704 21 i 8704 21 91. 

Pojazd jest zaprojektowany jako pojazd wielo
zadaniowy, który może być używany w róż
nych celach, w różnych środowiskach. Ma on 
cechy pojazdów silnikowych do transportu to
warów objętych pozycją 8704. (Zob. również 
opinie klasyfikacyjne do Systemu Zharmoni
zowanego 8704.31/3 i 8704 90/1). 

Pojazd nie jest pojazdem samowyładowczym 
zaprojektowanym do użytku poza drogami 
publicznymi. Nie jest on solidne zbudowany, 
ze skrzynią wywrotną lub z otwieranym 
dnem, przeznaczony do transportu wydoby
tych lub innych materiałów (zob. również 
Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizo
wanego do pozycji 8704, akapit szósty, 
pkt (1)). Wyklucza się zatem klasyfikację do 
podpozycji 8704 10. 

Produkt należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8704 21 91 jako nowy pojazd silnikowy 
do przewozu towarów. 

(*)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.   
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