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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2019/1811 

23 Ekim 2019 

Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı 
Sınıflandırma 

(KN kodu) 

Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

“Telepresence robotu” olarak 

adlandırılan, mobil, kendinden 

dengeli, elektrikle çalışan bir 

makine. Bir dingile monte edilmiş 

iki tekerleği olan tek bir 

mahfazadaki aşağıdaki ana 

bileşenlerden oluşur: 

- bir ivmeölçer ve bir jiroskop, 

- bir elektrik motoru, 

- Bluetooth modülü, 

- şarj edilebilir bir batarya. 

Eşyanın pili şarj etmek için bir 

güç bağlantısı, bir durum ışığı ve 

motorlu yükseklik kontrolüne 

sahip dikey bir teleskopik kutup 

var. Direğin üstünde bir tablet 

bilgisayar ('tablet') için 

çıkarılabilir bir tutucu 

vardır. Tutucu, tableti şarj etmek 

için bir USB bağlantı noktası ile 

donatılmıştır. 

Ürün, yalnızca Bluetooth kullanan 

kablosuz iletişim işlevlerine sahip 

uyumlu bir cihazla (tablet vb.) 

Uzaktan kontrol edilebilir. 

Ürün, tableti taşımak, kaldırmak 

veya indirmek ve tablete elektrik 

sağlamak için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

(Resme bakınız) ( * 1 ) 

8428 90 90 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün, 

GYK 1 ve 6, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu ile 

8428, 8428 90 ve 8428 90 90 KN kodlarının 

lafsına istinaden belirlenir. 

Ürün sadece tableti hareket ettirir ve 

elektriği sağlar; tabletin tasarlandığı işlem 

dışında bir işlem yapmasını mümkün 

kılmaz. Bu nedenle, ne tableti belirli bir 

işlem için uyarlamak ne de çalışma alanını 

arttırmak ne de tabletin ana işlevine göre 

belirli bir hizmeti yerine getirmek değildir. 

(bkz. 16 Haziran 2011 tarihli karar, 

Unomedical, C-152/10, EU: C: 2011: 402, 

paragraf 29 ve ayrıca bkz. 84.73 

pozisyonundaki Armonize Sistem Açıklayıcı 

Notları, ikinci paragraf). 

Sonuç olarak, 84.73 pozisyonu altındaki 

sınıflandırma, sadece veya prensip olarak 

84.70 – 84.72 pozisyonundaki makinelerle 

kullanım için bir aksesuar olarak hariç 

tutulur. 

Ürün, bir kaldırma ve taşıma (bir tabletin 

taşınması ve kaldırılması veya indirilmesi) 

fonksiyonunu Bluetooth protokolünü 

kullanarak bir cihaza ve bir iletişim işlevini 

yerine getirdiği için, 84 veya 85'in Fasıl 

başlıkları (Bölüm XVI) 'da adı geçen 

makinelerin çeşitli fonksiyonlarını yerine 

getirdiği için 84.79 veya 85.43 pozisyonu 

altındaki sınıflandırma hariç tutulmuştur.  

XVI. Bölüm 3 no.lu notuna istinaden, esas 

fonksiyonuna göre sınıflandırılmalıdır. 

Bu eşya, bir tableti taşımak, kaldırmak ya da 

indirmek için tasarlanmıştır ve sonuç olarak, 

bu, XVI. Bölümün 3 no.lu not anlamı 

dahilindeki temel işlevidir. Diğer 

fonksiyonlar yardımcıdır. 

Bu nedenle, diğer kaldırma, taşıma, yükleme 

veya boşaltma makineleri olarak 8428.90.90 

KN kodu altında sınıflandırılmalıdır.  



 

 

 

( * 1 )   Görüntü yalnızca bilgi amaçlıdır. 

 


