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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/2041
av den 17 december 2018
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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 (2), 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 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. 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 34.9 i förordning
(EU) nr 952/2013.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 december 2018.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Kabelanslutningar (”han- eller honkontakt”) för
en spänning av högst 1 000 V, gjorda av kop
par.

8536 69 90

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen samt texten till KN-nummer
8536, 8536 69 och 8536 69 90.

Artikeln har antingen en stickpropp (en s.k. han
kontakt) eller ett uttag (en s.k. honkontakt) på
ena sidan och ett kontaktdon på andra sidan
i form av en klämma som skyddas med ett lager
isoleringsmaterial.
Artikeln används för att ansluta andra ledningar
och kablar än koaxialkablar.
Artikeln möjliggör detta genom att ”hankontak
ten” ansluts till ”honkontakten” utan hjälp av nå
got verktyg.
Se bilden. (*)

Artikeln uppvisar de objektiva egenskaperna hos
en stickpropp (”hankontakt”) eller ett uttag
(”honkontakt”) som försetts med ett annat kon
taktdon (se även de förklarande anmärkningarna
till Harmoniserade systemet beträffande nummer
8536 grupp III bokstav A punkt 1 och även de
förklarande anmärkningarna till Kombinerade
nomenklaturen
beträffande
undernumren
8536 69 10–8536 69 90). Den kan därför inte
klassificeras som kopplingar och kontaktelement
för ledningar och kablar enligt undernummer
8536 90 10.
Den ska följaktligen klassificeras enligt KN-num
mer 8536 69 90 som andra stickproppar och
uttag.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

