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Nezávazné vyjádření k sazebnímu zařazení zboží
V návaznosti na Vaše podání ze dne 09.09.2015, týkající se žádosti o sazební zařazení zboží do kódu KN
Společného celního sazebníku Evropské unie, Vám sdělujeme následující.
Na základě Vámi poskytnutých údajů by předmětný druh zboží měl být zařazen do následujícího kódu KN
Společného celního sazebníku Evropské unie (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října
2014, 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:
1.
Název zboží: obchodní název: měděný granulát

Kód KN: 7404

Odůvodnění: Dle popisu zboží uvedeného v žádosti a přiložené dokumentace dodané žadatelem se jedná o
měděný recyklát vyrobený při zpracování vyřazených elektrovodných kabelů. Zařazení se zakládá na
všeobecných interpretačních pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 8. a) ke
třídě XV a na znění Vysvětlivek k harmonizovanému systému a popisu a číselného označování zboží k číslu HS
7404.
7404 00 10 – Z rafinované mědi
- Ze slitin mědi:
7404 00 91- - Ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)
7404 00 99- - Ostatní

Upozornění:
Toto nezávazné vyjádření není závaznou informací o sazebním zařazení zboží ve smyslu čl. 12 nařízení Rady
(EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, a je
v souladu s předpisy, které upravují výklad společného celního sazebníku EU, platnými v době jeho vydání.
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