
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/81 

z dnia 16 stycznia 2018 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 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 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. 
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(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). 



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 16 stycznia 2018 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) 

Urządzenie elektryczne do wykonywania zabiegów 
na skórze i usuwania włosów za pomocą techno
logii laserowej przy wykorzystaniu dwóch laserów 
o różnych długościach fali (755 nm i 1 064 nm). 
Ma ono wymiary w przybliżeniu 104 cm × 38 cm 
× 64 cm oraz masę 82 kg. 

Zabiegi, do których jest on przedstawiany, obej
mują usuwanie włosów, odmładzanie kosme
tyczne, zabiegi na naczynkach twarzy i nóg, za
biegi usuwania przebarwień (np. plam od słońca) 
oraz usuwanie innych zmian naczyniowych i ła
godnych zmian barwnikowych. 

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania za
równo w salonach kosmetycznych, bez udziału le
karzy, jak również w autoryzowanych ośrodkach 
medycznych pod nadzorem lekarzy. 

Zob. ilustrację (*). 

8543 70 90 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej oraz brzmienie kodów CN 8543, 8543 70 
i 8543 70 90. 

Fakt, że urządzenie umożliwia głównie dokonywa
nie zmian estetycznych, że można je obsługiwać 
poza środowiskiem medycznym (w salonie kosme
tycznym) i bez interwencji pracownika służby 
zdrowia wskazuje, że urządzenie nie jest przezna
czone do zastosowań medycznych. Urządzenie 
może służyć również do leczenia jednego lub 
wielu różnych schorzeń, ale zabiegi te mogą być 
również przeprowadzane poza środowiskiem me
dycznym, brak jest zatem wystarczających wskazó
wek pozwalających na wyciągnięcie wniosku, że 
urządzenie jest przeznaczone do zastosowań me
dycznych. (Zob. sprawa C-547/13, Oliver Medical, 
ECLI:EU:C:2015:139). Wyklucza się zatem klasyfi
kację do pozycji 9018 jako urządzenie stosowane 
w medycynie. 

W związku z tym urządzenie należy klasyfikować 
do kodu CN 8543 70 90 jako urządzenie elek
tryczne, posiadające indywidualne funkcje, niewy
mienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85. 

(*)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.  
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