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Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin
Malların tanımı

Sınıflandırma

Gerekçeler

(KN kodu)
(1)

(2)

(3)

Yaklaşık 33 × 23 × 8 cm
boyutlarında tek bir muhafaza içinde
sunulan ve aşağıdaki bileşenleri
içeren bir aparat ('kamera istasyonu
cihazı' veya 'hepsi bir arada kayıt
cihazı'):

8521 90 00

Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün
Genel Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6, XVI.
Bölümün 3 no.lu notu, 84. Fasılın 5(E) notu
ile 85.21 ve 8521.90.00 KN kodlarının
lafsına istinaden belirlenir.

Cihaz aşağıdaki ara yüzlerle
donatılmıştır: RJ45, USB, VGA, SPF
ve HDMI ve PoE (Ethernet
üzerinden Güç) özelliğine sahip
entegre sekiz bağlantı noktalı
anahtar.

Nesnel özellikleri göz önüne alındığında,
aygıtın video gözetimi amacıyla sekiz adede
kadar kamerayla birlikte çalışması
amaçlanmıştır. Bu tür amaçlar için,
kameralardan gelen sinyalleri kaydeden ve
bunları başka bir IP adresine gönderebilen
veya bunları bir ekran veya monitörde
çoğaltabilen bir makine, 84 Fasıl, 5 (E) notu
anlamında veri işlemeden başka belirli bir
işlevi yerine getirir. (Ayrıca bkz. 17 Mart
2005 tarihli Adalet Divanı kararı, Ikegami
Electronics, C-467/03, ECLI: AB: C: 2005:
182). Bir otomatik veri işleme makinesi
olarak 8471 pozisyonu altındaki
sınıflandırma, sonuç olarak hariç
tutulmuştur.

Bir 'standart otomatik veri işleme
makinesi' işletim sistemi ile
donatılmıştır. Ayrıca özel 'kamera
yönetim yazılımı' ile önceden
yapılandırılır ve önceden yüklenir ve
sekiz kanal için lisanslar içerir.

Cihaz, XVI. Bölümün 3 nolu notu anlamı
dahilinde iki veya daha fazla işlevi
gerçekleştirmek, yani 8517 pozisyonundaki
verilerin iletilmesi ve alınması ile 8521
pozisyonundaki video kaydı ve çoğaltılması
amacıyla tasarlanmıştır.

Cihaz, bir telekomünikasyon ara
yüzü (ve İnternet Protokolü (IP))
aracılığıyla sekiz adede kadar
gözetim kamerasından (IP
kameralar) ses ve video verilerini
almak üzere tasarlanmıştır. Veriler,
dahili sabit diske, harici bir
depolamaya (USB arabirimi
aracılığıyla) kaydedilebilir veya
cihaz, verileri telekomünikasyon
ağları aracılığıyla başka bir IP
adresine (örneğin, bir sunucuya, bir

Cihazın nesnel özelliklerine bağlı olarak,
temel işlev, bir güvenlik ve gözetim sistemi
içinde video kaydı yapmaktır. Verilerin
iletilmesi ve alınması, yalnızca cihazın dahil
edildiği sistemin işleyişini iyileştirmeyi
amaçlayan yardımcı bir işlevdir. 8517 başlığı
altındaki sınıflandırma bu nedenle hariç
tutulmuştur. (Ayrıca bkz. 25 Şubat 2016
tarihli Adalet Divanı kararı, G.E. Security,
C-143/15, ECLI: EU: C: 2016: 115, 55 ila
57. paragraflar).

- pasif ve aktif unsurlar,
- bir işlemci,
- bir grafik kartı,
- dahili bir bellek (sabit disk
sürücüsü).
Cihazın bir TV alıcısı yoktur.

anahtara, bir cep telefonuna)
gönderebilir. Veya bir otomatik veri
işleme makinesi).
Cihaz, bir monitöre veya bir ekrana
ve bir klavye kontrolüne
bağlanabilir. Bir güvenlik ve gözetim
sistemi içerisinde kullanılmak üzere
sunulmuştur.

Bu nedenle eşya, bir ayarlayıcı içeren veya
içermeyen diğer video kayıt veya çoğaltma
cihazı olarak, 8521 90 00 KN kodu altında
sınıflandırılır.

