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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/532
af 22. marts 2021
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om
EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning
(EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt
eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er
fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre
foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er
anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af
denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af
modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er
nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til
artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(1) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(2) Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af
7.9.1987, s. 1).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2021.

På Kommissionens vegne
Gerassimos THOMAS
Generaldirektør
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion
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Varebeskrivelse

Tarifering
(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et apparat (en såkaldt »kamerastation« eller »alti-én-optager«), der er samlet i et enkelt kabinet,
hvis dimensioner er ca. 33 × 23 × 8 cm, og som
består af følgende komponenter:

8521 90 00

Tarifering
i
henhold
til
almindelig
tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den
kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til
afsnit XVI, bestemmelse 5 E) til kapitel 84 og
teksten til KN-kode 8521 og 8521 90 00.

—
—
—
—

passive og aktive elementer
en processor
et grafikkort
et internt hukommelsesdrev (harddisk).

Apparatet har ingen TV-tuner.
Apparatet har følgende grænseflader: RJ45,
USB, VGA, SPF og HDMI samt en integreret
switch med otte porte og PoE-funktionalitet
(»Power over Ethernet« — spændingsforsyning
gennem netværkskabel).
Det er udstyret med et operativsystem til
standardiserede
automatiske
databehandlingsmaskiner. Det er også
forudkonfigureret og udstyret med særlig
»kamerastyringssoftware«, og der medfølger
licenser til otte kanaler.
Apparatet er konstrueret til at modtage lyd- og
videodata
via
en
telekommunikationsgrænseflade
(og
internetprotokol (IP)) fra op til otte
overvågningskameraer (IP-kameraer). Dataene
kan lagres på den interne harddisk eller på en
ekstern lagerenhed (via USB-grænsefladen),
eller apparatet kan sende dataene via
telekommunikationsnet til en anden IP-adresse
(f.eks. til en server, en switch, en mobiltelefon
eller en automatisk databehandlingsmaskine).
Apparatet kan tilsluttes en monitor eller et
display og et tastatur. Det frembydes med
henblik på anvendelse i sikkerheds- og
overvågningssystemer.

Apparatet er i medfør af sine objektive
egenskaber beregnet til at fungere sammen
med op til otte kameraer til videoovervågning.
En maskine, der til dette formål optager
kamerasignaler og enten kan sende dem til en
anden IP-adresse eller gengive dem på en skærm
eller monitor, udfører en selvstændig funktion,
som ikke er databehandling, jf. bestemmelse 5 E)
til kapitel 84. (Se også Domstolens dom af
17. marts 2005, Ikegami Electronics,
C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182.) Tarifering
under pos. 8471 som en automatisk
databehandlingsmaskine er derfor udelukket.
Apparatet er indrettet til at udføre to eller flere
komplementære funktioner som omhandlet i
bestemmelse 3 til afsnit XVI, nemlig
transmission og modtagelse af data
henhørende
under
pos.
8517
og
videooptagelse og -gengivelse henhørende
under pos. 8521.
På grundlag af apparatets objektive egenskaber
er hovedfunktionen videooptagelse i et
sikkerhedsog
overvågningssystem.
Transmission og modtagelse af data er blot en
sekundær funktion, der har til formål at forbedre
funktionen af det system, hvori apparatet tages i
brug. Tarifering under pos. 8517 er derfor
udelukket. (Se også Domstolens dom af
25. februar 2016, G.E. Security, C-143/15,
ECLI:EU:C:2016:115, præmis 55-57).
Apparatet skal derfor tariferes som andre
videooptagere eller videogengivere, også med
indbygget tuner, under KN-kode 8521 90 00.

