
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1800 

z dnia 6 października 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 szczegółowymi 
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 podstawie uzasadnień określonych w 
kolumnie 3 tej tabeli. 

(4)  Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa udzielona 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 
przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92. 
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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 w państwach 
członkowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2015 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) 

Przenośne urządzenie elektroniczne o wymiarach 
7 mm × 60 mm × 110 mm i masie 100 g, skła
dające się z następujących głównych komponen
tów w pojedynczej obudowie z tworzywa 
sztucznego: 

— kolorowego wyświetlacza LED z ekranem do
tykowym, o wymiarze przekątnej ekranu 
8,9 cm (3,5 cali) i rozdzielczości 
960 × 640 pikseli, 

—  jednostki centralnej, 

—  pamięci RAM 256 MB, 

—  pojemności pamięci 32 GB, 

— modułu do bezprzewodowego łączenia z in
nymi urządzeniami i z internetem, 

—  litowej baterii wielokrotnego ładowania, 

—  głośnika, 

—  mikrofonu oraz 

—  aparatu do przechwytywania obrazu wideo i 
nieruchomych obrazów. 

Posiada ono następujące interfejsy: 

— złącze do ładowania urządzenia i podłącza
nia go do innych urządzeń, takich jak ma
szyna do automatycznego przetwarzania da
nych oraz 

—  3,5 mm wtyczkę typu jack. 

Urządzenie pozwala użytkownikowi, między in
nymi, na podłączenie do internetu, pobieranie, 
wykonanie i modyfikowanie programów użytko
wych oprogramowania, odbieranie i wysyłanie e- 
maili, granie w gry oraz pobieranie, nagrywanie i 
odtwarzanie muzyki, wideo i zdjęć. 

8471 30 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury sca
lonej, uwagę 3 do sekcji XVI, uwagę 5(A) do 
działu 84 oraz brzmienie kodów CN 8471 oraz 
8471 30 00. 

Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania 
dwóch lub więcej wzajemnie uzupełniających 
się lub alternatywnych funkcji w rozumieniu 
uwagi 3 do sekcji XVI (przetwarzanie danych, 
komunikacja poprzez sieć bezprzewodową, re
jestrowanie i odtwarzanie dźwięku i wideo, 
przechwytywanie wideo i obrazów nierucho
mych, wyświetlanie obrazów nieruchomych i 
wideo). 

Ze względu na obiektywne cechy urządzenia, w 
szczególności jego zdolność do pobierania, 
przechowywania, modyfikowania i wykonywa
nia programów, jego podstawową funkcją jest 
przetwarzanie danych (zob. również Opinie kla
syfikacyjne HS 8471.30/2, 3 i 4). Inne funkcje 
urządzenia są uważane za drugorzędne. 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8471 30 00 jako przenośną maszynę do 
automatycznego przetwarzania danych, o masie 
nie większej niż 10 kg, składającą się co naj
mniej z jednostki centralnej, klawiatury i wy
świetlacza.   
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