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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/532
(2021. gada 22. marts)
par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības
Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu
piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie
noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai pievieno tai
papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus,
kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu
jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas
neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants
Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu
var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(1) OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
(2) Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256,
7.9.1987., 1. lpp.).
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2021. gada 22. martā

Komisijas vārdā –
Nodokļu politikas un muitas savienības
ģenerāldirektorāta
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PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija
(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Aparāts (tā dēvētā “kameru stacija” jeb “viss
vienā ierakstītājā”), kas ir vienā korpusā un ar
izmēriem aptuveni 33 × 23 × 8 cm, un kas
sastāv no šādām sastāvdaļām:

8521 90 00

Klasifikācija ir noteikta, ievērojot kombinētās
nomenklatūras
interpretācijas
1.
un 6. vispārīgo noteikumu, XVI sadaļas
3. piezīmi, 84. nodaļas 5. piezīmes E) punktu
un KN kodu 8521 un 8521 90 00 aprakstu.

—
—
—
—

pasīvie un aktīvie elementi,
procesors,
grafikas karte,
iekšējā atmiņa (cietais disks).

Aparātam nav TV skaņotāja.
Aparāts ir aprīkots ar šādām saskarnēm: RJ45,
USB, VGA, SPF un HDMI un integrēts astoņu
kanālu komutators ar PoE (barošanas avots
Ethernet) pieslēgvietu.
Tas ir aprīkots ar “standarta automātiskās datu
apstrādes iekārtas” operētājsistēmu. Tas ir arī
iepriekš konfigurēts un aprīkots ar īpašu
“kameras vadības programmatūru” un aptver
licences astoņiem kanāliem.
Aparāts ir paredzēts audio un video datu
uztveršanai pa telesakaru saskarni (un
interneta protokolu (IP)) no ne vairāk kā
astoņām novērošanas kamerām (IP kamerām).
Datus var ierakstīt uz iekšējā cietā diska, ārējā
krātuvē (izmantojot USB saskarni), vai aparāts
var nosūtīt datus, izmantojot telesakaru tīklus,
uz citu IP adresi (piemēram, serverim,
komutatoram, mobilajam tālrunim vai
automātiskai datu apstrādes iekārtai).
Aparātu var pievienot monitoram vai displejam
un tastatūrai. Tas ir paredzēts izmantošanai
drošības un uzraudzības sistēmās.

Ņemot vērā aparāta objektīvās īpašības, tas ir
paredzēts saslēgšanai kopā ar ne vairāk kā
astoņām videonovērošanas kamerām. Iekārta,
kas šādiem nolūkiem reģistrē signālus no
kamerām un var tos nosūtīt uz citu IP adresi
vai tos reproducēt uz displeja vai monitora,
veic īpašu funkciju, kas nav datu apstrāde 84.
nodaļas 5. piezīmes E) punkta nozīmē. (Sk. arī
Tiesas 2005. gada 17. marta spriedumu Ikegami
Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182).
Tādēļ klasificēšana pozīcijā 8471 pie
automātiskām datu apstrādes iekārtām nav
iespējama.
Aparāts ir paredzēts divu vai vairāku papildu
funkciju veikšanai XVI sadaļas 3. piezīmes
nozīmē, proti, pozīcijas 8517 datu pārraidei
un uztveršanai un pozīcijas 8521 video
ierakstīšanai un reproducēšanai.
Pamatojoties uz aparāta objektīvajām īpašībām,
galvenā funkcija ir video ierakstīšana drošības
un novērošanas sistēmā. Datu pārraide un
uztveršana ir tikai palīgfunkcija, kuras mērķis
ir uzlabot tās sistēmas darbību, kuras daļa ir šis
aparāts. Tādēļ nav iespējama klasifikācija
pozīcijā 8517. (Sk. arī Tiesas 2016. gada
25. februāra spriedumu G.E. Security,
C-143/15,
ECLI:EU:C:2016:115,
55.–
57. punktu).
Tāpēc aparāts ir klasificējams pie citādas video
ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras ar
skaņotāju vai bez tā, ar KN kodu 8521 90 00.

