
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1233 

z dnia 3 lipca 2017 r. 

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przedsięwzięcie 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 posiadacza przez pewien okres, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. 
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. 34 ust. 9 rozporządzenia  
(UE) nr 952/2013. 

Artykuł 3 

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

8.7.2017 L 177/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lipca 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja (kod 
CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Nowy, wielofunkcyjny pojazd silnikowy z napę
dem na cztery koła (typu „van”). Pojazd posiada 
silnik tłokowy wewnętrznego spalania z zapło
nem samoczynnym o pojemności skokowej 
przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczają
cej 2 500 cm3. Jego całkowita masa brutto wy
nosi w przybliżeniu 2 800 kg. 

Pojazd ma dwa rzędy siedzeń, pierwszy rząd 
z dwoma siedzeniami (siedzenie kierowcy i „sie
dzenie kanapowe” przeznaczone dla dwóch pa
sażerów) oraz drugi rząd z trzema siedzeniami. 
Po obu stronach pierwszego rzędu siedzeń są 
drzwi z oknem, a w drugim rzędzie siedzeń 
okno po lewej stronie i drzwi przesuwne z ok
nem po prawej stronie. 

Za drugim rzędem siedzeń jest zamontowana na 
stałe przegroda (kratka przedziałowa) oddziela
jąca przestrzeń dla pasażerów od przestrzeni do 
przewozu towarów. W przestrzeni do przewozu 
towarów nie ma ani pasów bezpieczeństwa ani 
osprzętu do ich montażu. Z tyłu są drzwi typu 
uchylnego, ale w przestrzeni do przewozu towa
rów nie ma okien. Pojazd posiada elementy 
komfortowe oraz wykończenie i wyposażenie 
wnętrza, które są typowe dla przestrzeni pojaz
dów pasażerskich. 

Przestrzeń do przewozu towarów ma długość 
w przybliżeniu 1,9 m i pojemność ładunkową 
4,4 m3. 

8703 32 19 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury sca
lonej oraz brzmienie kodów CN 8703, 8703 32 
i 8703 32 19. 

Klasyfikacja wielozadaniowych pojazdów silniko
wych jest wyznaczona przez pewne cechy, które 
wskazują, czy pojazdy są zasadniczo przeznaczo
ne do przewozu osób czy do przewozu towarów  
(zob. również Noty wyjaśniające do Systemu 
Zharmonizowanego do pozycji 8703 i 8704 
oraz Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalo
nej do pozycji 8703). 

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 8704 jako 
pojazd do przewozu towarów, ponieważ obiek
tywne cechy i ogólny wygląd pojazdu są takie 
jak pojazdu przeznaczonego zasadniczo do prze
wozu osób (obecność drugiego rzędu siedzeń 
z wyposażeniem bezpieczeństwa, obecność czte
rech okien, obecność przesuwnych drzwi z ok
nem dla pasażerów z tyłu, obecność elementów 
komfortowych zarówno na przedniej, jak i tylnej 
przestrzeni dla pasażerów). Obecność stałej prze
grody między przestrzenią przeznaczoną dla pa
sażerów oraz przestrzenią do przewozu towarów 
nie może stanowić decydującego kryterium wy
kluczenia klasyfikacji do pozycji 8703, jako że 
jest to typowa cecha wielu pojazdów do prze
wozu osób (zazwyczaj pojazdów SUV). Zob. 
również Opinie klasyfikacyjne do Systemu Zhar
monizowanego 8703 32/1 i 8703 32/2). 

Pojazd zatem należy klasyfikować do kodu CN 
8703 32 19 jako nowy pojazd silnikowy prze
znaczony zasadniczo do przewozu osób.   
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