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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/615
av den 19 april 2016
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG)
nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den
här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen.
Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i
enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 april 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullar

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En apparat (en s.k. dockningsstation för smarttele
fon) som består av följande komponenter:

8537 10 99

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1, 3 c och 6 för tolkning av Kom
binerade nomenklaturen samt texten till KN-num
mer 8537, 8537 10 och 8537 10 99.

— en 29,5 cm färgskärm av LCD-typ,
— ett ledat hölje med två USB-portar,
— ett tangentbord med styrplatta,
— en dockningsplats för en smarttelefon,
— en anslutning för starkström med en spänning
av högst 1 000 V,
— inbyggda högtalare.
När smarttelefonen är dockad laddas dess batteri,
samtidigt fungerar apparaten som en in-/utenhet
för att utföra den dockade smarttelefonens alla ar
betsuppgifter.
Eftersom apparaten inte är utrustad med signal
omvandlare mottas alla signaler i oförändrad form
från den dockade smarttelefonen.
Apparaten är inte avsedd att anslutas till en ma
skin för automatisk databehandling.

Apparaten är en maskinkombination som kan ut
föra de arbetsuppgifter som avses i nr 8504,
8518, 8528 och 8537. Alla enskilda arbetsupp
gifter som utförs av dess olika komponenter ingår
i ovannämnda tulltaxenummer i kapitel 85. Klas
sificering enligt nr 8543 som elektriska maskiner
och apparater med självständiga arbetsuppgifter,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
kapitel 85, är därför utesluten.
Med tanke på apparatens egenskaper anses ingen
av arbetsuppgifterna vara dess huvudsakliga ar
betsuppgift i enlighet med anmärkning 3 till av
delning XVI.
Följaktligen ska den klassificeras enligt det sista
numret som kan komma i fråga.
Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 8537 10 99 som andra tavlor, paneler, hyl
lor, bänkar, skåp o.d. avsedda att tjänstgöra som
elektriska manöverorgan för en driftspänning av
högst 1 000 V.

