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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/663
av den 26 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 26 april 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullunionen
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En elektronisk maskin som fungerar som ett ljud
gränssnitt eller en ljudmixer (en så kallad mixer/
analog-digital-omvandlare/förförstärkare) med de
ungefärliga måtten 48 × 18 × 9 cm. Den består av
ljud- och effektprocessorer, en analog-digital och
digital-analog omvandlare och en mikrofonför
stärkare, i ett hölje med drifts- och displayelement
och olika analoga, optiska och digitala ingångar
och utgångar samt FireWire-portar.

8543 70 90

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen, anmärkning 5 E till kapi
tel 84 samt texten till KN-nummer 8543,
8543 70 och 8543 70 90.

Den har följande huvudsakliga tekniska egenska
per:
— Hybrid FireWire/USB2-anslutning (kan anslutas
till en maskin för automatisk databehandling
[ADB]).
— Mixer med 28 ingångar med digitala signalbe
handlingseffekter.
— Särskild mixningsprogramvara.
— Separata uttag i frontpanelen för hörlurar, vart
och ett med oberoende volymkontroll.
— Frontpanel med LED-klocka som anger status.
Maskinen är avsedd att användas för produktion
av digital musik i ljudstudior eller vid scenframträ
danden. Den fungerar i två lägen: i kombination
med en ADB-maskin eller i fristående läge.
När maskinen används i kombination med en
ADB-maskin har den till syfte att omvandla och
bearbeta ljudsignaler som levereras från externa
ljudkällor och att fungera som förförstärkare av
mikrofonsignaler. I fristående läge kan maskinen
användas som en mixer med integrerade effekter.

Eftersom maskinen har en annan specifik funk
tion än databehandling (förförstärkning och mix
ning av ljud) ska den klassificeras enligt det num
mer som är tillämpligt för dess funktion eller, om
detta inte är möjligt, enligt något restnummer.
Maskinens funktion omfattas inte mer specifikt
av något nummer i kapitel 85. Maskinen ska be
traktas som en mixningsenhet som omfattas av
nummer 8543 (se även de förklarande anmärk
ningarna till Harmoniserade systemet, num
mer 8543 fjärde stycket punkt 4).
Maskinen ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 8543 70 90 som andra maskiner och appa
rater med självständiga arbetsuppgifter, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i ka
pitel 85.

