
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/615 

z dnia 19 kwietnia 2016 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 towaru, o którym 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. 

Artykuł 3 

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



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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej   

ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Urządzenie (tzw. stacja dokująca do smartfona) 
składające się z następujących komponentów: 

—  kolorowego ekranu LCD 29,5 cm, 

—  zawiasowej obudowy z dwoma portami USB, 

—  klawiatury z panelem dotykowym, 

—  doku dla smartfona, 

— gniazda zasilania używającego napięcia nie
przekraczającego 1 000 V, 

—  wbudowanych głośników. 

Kiedy smartfon jest w stacji dokującej, jego bateria 
się ładuje, a jednocześnie urządzenie służy jako 
urządzenie wejściowe lub wyjściowe do wykony
wania wszystkich funkcji dokowanego smartfona. 

Wszystkie sygnały otrzymywane z dokowanego 
smartfona są niezmienione, ponieważ urządzenie 
nie jest wyposażone w przetwornik sygnału. 

Urządzenie nie nadaje się do podłączenia do ma
szyny do automatycznego przetwarzania danych. 

8537 10 99 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3 c) 
i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej oraz brzmienie kodów CN 8537, 
8537 10 i 8537 10 99. 

Urządzenie jest zespołem maszyn zdolnym do 
wykonywania funkcji z pozycji 8504, 8518, 
8528 oraz 8537. Wszystkie indywidualne funkcje 
wykonywane przez jego różne komponenty są 
włączone w wymienionych powyżej pozycjach 
działu 85. Wyklucza się zatem klasyfikację do 
pozycji 8543 jako elektryczne maszyny i apara
turę posiadające indywidualne funkcje, niewymie
nione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85. 

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne urzą
dzenia, żadnej z jego funkcji nie uważa się za 
podstawową funkcję w rozumieniu uwagi 3 do 
sekcji XVI. 

W rezultacie urządzenie należy klasyfikować do 
pozycji, która występuje jako ostatnia w kolejności 
numerycznej. 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8537 10 99 jako pozostałe tablice, panele, 
konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspor
nikowe, służące do elektrycznego sterowania 
energią elektryczną do napięć nieprzekraczają
cych 1 000 V.   
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