
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/532 

z dnia 22 marca 2021 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 niniej
szym 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 

Towary opisane 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 Europej
skiej. 

(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).
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2021 r.  

W imieniu Komisji 
Gerassimos THOMAS 

Dyrektor Generalny 
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej     
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ZAŁĄCZNIK 

Opis towarów Klasyfikacja 
(kod CN) Uzasadnienie 

(1) (2) (3) 

Urządzenie (tak zwany „rejestrator sieciowy” 
(ang. camera station appliance) lub „rejestrator 
wielofunkcyjny” (ang. all-in-one recorder)) 
przedstawiane w pojedynczej obudowie 
o wymiarach w przybliżeniu 33 cm × 23 cm × 
8 cm, składające się z następujących elementów: 

— elementy bierne i czynne, 
— procesor, 
— karta graficzna, 
— pamięć wewnętrzna (dysk twardy). 

Urządzenie nie posiada tunera telewizyjnego. 

Urządzenie jest wyposażone w następujące 
interfejsy: RJ45, USB, VGA, SPF i HDMI oraz 
zintegrowany przełącznik ośmioportowy 
z funkcją PoE (Power over Ethernet). 

Jest wyposażone w system operacyjny 
„standardowej maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych”. Jest również wstępnie 
skonfigurowane oraz wyposażone w specjalne 
„oprogramowanie do zarządzania kamerą”, 
a także zawiera licencje na osiem kanałów. 

Urządzenie jest przeznaczone do odbierania 
danych audio i wideo za pośrednictwem 
interfejsu telekomunikacyjnego (i protokołu 
internetowego (IP)) z maksymalnie ośmiu 
kamer monitorujących (kamer IP). Dane mogą 
być rejestrowane na wewnętrznym dysku 
twardym, na zewnętrznym nośniku (za 
pośrednictwem interfejsu USB) lub urządzenie 
może je przesyłać za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych na inny adres IP (na 
przykład do serwera, przełącznika sieciowego, 
telefonu komórkowego lub maszyny do 
automatycznego przetwarzania danych). 

Urządzenie może być podłączone do monitora 
lub wyświetlacza oraz do klawiatury. Jest ono 
przedstawione do stosowania w ramach 
systemu bezpieczeństwa i nadzoru. 

8521 90 00 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 
Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury 
scalonej, uwagę 3 do sekcji XVI, uwagę 5(E) do 
działu 84 oraz brzmienie kodów CN 8521 
i 8521 90 00. 

Biorąc pod uwagę obiektywne cechy 
urządzenia, jest ono przeznaczone do 
współpracy z maksymalnie ośmioma 
kamerami do celów nadzoru wideo. 
Urządzenie, które w takich celach rejestruje 
sygnały z kamer i może je również wysyłać na 
inny adres IP albo odtwarzać je na wyświetlaczu 
lub monitorze, pełni specjalną funkcję, inną niż 
przetwarzanie danych w rozumieniu uwagi 5(E) 
do działu 84. (Zob. również wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2005 r., 
Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU: 
C:2005:182). Wyklucza się zatem klasyfikację 
do pozycji 8471 jako maszyna do 
automatycznego przetwarzania danych. 

Urządzenie zostało zaprojektowane w celu 
wykonywania dwóch lub więcej 
uzupełniających się funkcji w rozumieniu 
uwagi 3 do sekcji XVI, a mianowicie transmisji 
i odbioru danych, objętych pozycją 8517 oraz 
zapisu i odtwarzania obrazu, objętych pozycją 
8521. 

Biorąc pod uwagę obiektywne cechy 
urządzenia, jego podstawową funkcją jest 
zapis obrazu w ramach systemu 
bezpieczeństwa i nadzoru. Transmisja i odbiór 
danych stanowi jedynie funkcję pomocniczą 
umożliwiającą lepsze działanie systemu, 
którego częścią jest urządzenie. Wyklucza się 
zatem klasyfikację do pozycji 8517. (Zob. 
również wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 25 lutego 2016 r., G. E. Security, 
C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, pkt 55–57). 

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu 
CN 8521 90 00 jako pozostała aparatura do 
zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, 
nawet z wbudowanym urządzeniem do 
odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych 
(tunerem wideo).   
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