
Stanovisko k sazebnímu zařazení zboží

Upozornění:

Odůvodnění: dle popisu zboží uvedeného v žádosti a dle předložené fotodokumentace se jedná
o snopy a balíky z hliníkového odpadu. Hliníkové dráty vzniklé z odpadu (použitých a zmetkových
hliníkových kabelů z výroby) či dále nepoužitelných nadnormativních zásob, které již neslouží svému
původnímu účelu, ze kterých byla po předchozím nakrácení na požadovanou délku odstraněna
plastová izolace. Vzniklé hliníkové dráty jsou následně svázány do snopů nebo lisovány do balíků.
Účel použití zboží je jako vstupní surovina především pro hutní průmysl - na opětovnou tavbu.

Sazební zařazení se zakládá na Všeobecných interpretačních pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované
nomenklatury, Poznámka 3. a 8a) ke třídě XV., Vysvětlivky k HS k číslu 7602, Vysvětlivky ke kombinované
nomenklatuře, znění kódů 7602, 7602 00 19 KN. V úvahu při sazebním zařazování byly brány deklarované
údaje o zboží.

V návaznosti na Vaše podání ze dne 25.02.2019, týkající se žádosti o sazební zařazení zboží do kódu
Společného celního sazebníku Evropské unie, Vám sdělujeme následující.

Na základě Vámi poskytnutých údajů by předmětný druh zboží měl být zařazen do následujícího kódu
Společného celního sazebníku Evropské unie (prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602 ze dne 11. října
2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o
společném celním sazebníku, v platném znění) a to na základě uvedeného odůvodnění:

Toto stanovisko není závaznou informací o sazebním zařazení zboží ve smyslu čl. 33 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie,
v platném znění.

Stanovisko je platné po dobu tří let od data vydání, pokud je v souladu s předpisy, které upravují
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          S pozdravem

npor. Rudolf Poulíček DiS.
vedoucí oddělení

oddělení 20 - Podpory celního řízení

Stanovisko je platné po dobu tří let od data vydání, pokud je v souladu s předpisy, které upravují
výklad společného celního sazebníku EU, platnými v době jeho vydání.
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