
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1174/2009 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 
w odniesieniu do zwrotu podatku od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 
7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej 
w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozpo
rządzenie (EWG) nr 218/92 ( 1 ), w szczególności jego art. 34a 
i 37, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 
2008 r. określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od 
wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, 
podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim 
zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkow
skim ( 2 ), w szczególności jej art. 11, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE przewiduje, że 
państwo członkowskie zwrotu może wymagać od wnio
skodawcy dodatkowych informacji, przedstawionych za 
pomocą kodów elektronicznych, uzupełniających kody 
określone w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/9/WE, 
w zakresie, w jakim informacje takie są niezbędne 
z powodu jakichkolwiek ograniczeń prawa do odliczenia 
na mocy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej ( 3 ), lub do celów zastosowania odstęp
stwa uzyskanego przez państwo członkowskie zwrotu na 
mocy art. 395 lub 396 wspomnianej dyrektywy. 

(2) Zgodnie z art. 34a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1798/2003 właściwe organy państwa członkowskiego 
zwrotu powiadamiają drogą elektroniczną właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich o wszelkich 
informacjach, jakich zażądały na mocy art. 9 ust. 2 
dyrektywy 2008/9/WE. 

(3) W tym celu należy określić szczegóły techniczne doty
czące przekazania dodatkowych informacji, jakich zażą
dały państwa członkowskie na mocy art. 9 ust. 2 dyrek
tywy 2008/9/WE. W szczególności należy określić kody, 
jakie mają być stosowane do przekazywania informacji. 
Kody określone w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zostały opracowane przez Stały Komitet Współ
pracy Administracyjnej (SCAC) na podstawie informacji, 
jakich żądały państwa członkowskie do celów stosowania 
art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE. 

(4) Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2008/9/WE od wniosko
dawców można wymagać przedstawienia opisu prowa
dzonej przez nich działalności gospodarczej za pomocą 
zharmonizowanych kodów. W tym celu należy używać 
powszechnie stosowanych kodów określonych w art. 2 
ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospo
darczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia 
WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych ( 4 ). 

(5) Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 stanowi, 
że organ współpracujący na żądanie organu wnioskują
cego zawiadamia adresata o wszelkich instrumentach 
i decyzjach pochodzących od organów administracyj
nych, a dotyczących stosowania ustawodawstwa 
w zakresie podatku VAT w państwie członkowskim, 
w którym ma siedzibę organ wnioskujący. 

(6) W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu zażąda, 
aby państwo członkowskie siedziby zawiadamiało wnio
skodawcę o swoich decyzjach i instrumentach do celów 
stosowania dyrektywy 2008/9/WE, ze względu na 
ochronę danych powinna istnieć możliwość dokonania 
takiego zawiadomienia z wykorzystaniem wspólnej sieci 
łączności/wspólnego systemu połączeń (sieci CCN/CSI), 
zdefiniowanej w art. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 
(WE) nr 1798/2003. 

(7) Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy wyko
nawcze między innymi do art. 34a wprowadzonego do 
rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 artykułem 1 rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 
2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy 
administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad 
odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczegól
nych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości 
dodanej ( 5 ). Niniejsze rozporządzenie powinno zatem 
wejść w życie w dniu, od którego stosuje się art. 1 
rozporządzenia (WE) nr 143/2008. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administ
racyjnej,
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( 1 ) Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 23. 
( 3 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. 

( 4 ) Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu zawiadamia 
pozostałe państwa członkowskie, że wymaga dodatkowych 
informacji, przedstawionych za pomocą kodów elektronicznych, 
zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/9/WE, do celów prze
kazywania tych informacji używa się kodów określonych 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga opisu 
prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, 
zgodnie z art. 11 dyrektywy 2008/9/WE, takie informacje 
podaje się przy zachowaniu czwartego poziomu kodów NACE 

Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
1893/2006. 

Artykuł 3 

W przypadku gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga, aby 
państwo członkowskie siedziby adresata zawiadamiało adresata 
o decyzjach i instrumentach dotyczących zwrotu na podstawie 
dyrektywy 2008/9/WE, wniosek o zawiadomienie może zostać 
przekazany z wykorzystaniem sieci CCN/CSI zdefiniowanej 
w art. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003. 

Artykuł 4 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Komisji 
László KOVÁCS 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Kody używane do przekazywania informacji na podstawie art. 34a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 

Kod 1. Paliwo 

1.1 Paliwo do środków transportu o masie powyżej 
3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

1.1.1 Benzyna 

1.1.2 Olej napędowy 

1.1.3 LPG 

1.1.4 Gaz ziemny 

1.1.5 Biopaliwo 

1.2 Paliwo do środków transportu o masie nie więk
szej niż 3 500 kg, innych niż środki transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

1.2.1 Benzyna 

1.2.2 Olej napędowy 

1.2.3 LPG 

1.2.4 Gaz ziemny 

1.2.5 Biopaliwo 

1.2.6 PKW 

1.2.7 LKW 

1.3 Paliwo do środków transportu dla pasażerów uisz
czających opłatę 

1.3.1 Benzyna 

1.3.2 Olej napędowy 

1.3.3 LPG 

1.3.4 Gaz ziemny 

1.3.5 Biopaliwo 

1.4 Paliwo specjalnie przeznaczone do pojazdów 
poddawanych badaniu 

1.5 Produkty ropopochodne używane do smarowania 
środków transportu lub silników 

1.6 Paliwo zakupione w celu odsprzedaży 

1.7 Paliwo do celów przewozu towarów 

1.8 Paliwo do samochodów osobowych i kombivanów 1.8.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działal
ności gospodarczej 

1.8.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu 
osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do 
wynajmu 

1.8.3 Używanych częściowo do innych celów niż okre 
ślone w pkt 1.8.2 

1.9 Paliwo do motocykli, przyczep kempingowych 
i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków 
powietrznych o masie poniżej 1 550 kg 

1.9.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób, 
nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu 

1.9.2 Używanych do prowadzenia działalności gospo
darczej 

1.10 Paliwo do maszyn i ciągników rolniczych 1.10.1 Benzyna 

1.10.2 Olej napędowy 

1.10.3 LPG 

1.10.4 Gaz ziemny 

1.10.5 Biopaliwo
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1.11 Paliwo do środków transportu osób, z mniej niż 9 
miejscami, lub do wypożyczonych samochodów 

1.11.1 Benzyna 

1.11.2 Olej napędowy 

1.11.3 LPG 

1.11.4 Gaz ziemny 

1.11.5 Biopaliwo 

1.12 Paliwo do środków transportu osób innych niż 
wymienione w pkt 1.8 i 1.9 

1.13 Paliwo do środków transportu, w odniesieniu do 
których nie istnieją ograniczenia prawa do odli
czenia 

1.14 Paliwo do środków transportu, w odniesieniu do 
których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia 

Kod 2. Wynajem środków transportu 

2.1 Wynajem środków transportu o masie powyżej 
3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

2.2 Wynajem środków transportu o masie nie większej 
niż 3 500 kg, innych niż środki transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

2.2.1 Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy 

2.2.2 Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 
miesięcy 

2.2.3 PKW 

2.2.4 LKW 

2.3 Paliwo do środków transportu dla pasażerów uisz
czających opłatę 

2.3.1 Na nieprzerwany okres powyżej 6 miesięcy 

2.3.2 Na nieprzerwany okres nieprzekraczający 6 
miesięcy 

2.4 Wynajem środków transportu przeznaczonych do 
przewozu towarów 

2.5 Wynajem samochodów osobowych i kombivanów 2.5.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działal
ności gospodarczej 

2.5.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu 
osób lub nauki jazdy 

2.5.3 Używanych częściowo do innych celów niż okre 
ślone w pkt 2.5.2 

2.6 Wynajem motocykli, przyczep kempingowych 
i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków 
powietrznych o masie mniejszej niż 1 550 kg 

2.6.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób lub 
nauki jazdy 

2.6.2 Używanych wyłącznie do innego rodzaju działal
ności gospodarczej 

2.7 Wynajem samochodów osobowych kategorii M1 

2.8 Wynajem środków transportu osób z więcej niż 9 
miejscami 

2.9 Wynajem środków transportu osób z mniej niż 9 
miejscami 

2.9.1 Używanych do działalności handlowej 

2.9.2 Używanych do celów innych niż działalność 
handlowa
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2.10 Wynajem środków transportu, w odniesieniu do 
których nie istnieją ograniczenia prawa do odli
czenia 

2.11 Wynajem środków transportu, w odniesieniu do 
których istnieją ograniczenia prawa do odliczenia 

2.12 Wynajem środków transportu innych niż wymie
nione w pkt 2.5 i 2.6 

Kod 3. Wydatki związane ze środkami transportu (inne niż towary i usługi oznaczone kodami 1 i 2) 

3.1 Wydatki związane ze środkami transportu o masie 
powyżej 3 500 kg, innymi niż środki transportu 
dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.1.1 Zakup środków transportu o masie powyżej 
3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.1.2 Utrzymanie środków transportu o masie powyżej 
3 500 kg, innych niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

3.1.3 Zakup i instalacja wyposażenia środków trans
portu o masie powyżej 3 500 kg, innych niż 
środki transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.1.4 Garażowanie lub parkowanie środków transportu 
o masie powyżej 3 500 kg, innych niż środki 
transportu dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.1.5 Inne wydatki związane ze środkami transportu 
o masie powyżej 3 500 kg, innymi niż środki 
transportu dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.2 Wydatki związane ze środkami transportu o masie 
nie większej niż 3 500 kg, innymi niż środki trans
portu dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.2.1 Zakup środków transportu o masie nie większej 
niż 3 500 kg, innych niż środki transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

3.2.2 Utrzymanie środków transportu o masie nie więk
szej niż 3 500 kg, innych niż środki transportu 
dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.2.3 Zakup instalacji i wyposażenia środków trans
portu o masie nie większej niż 3 500 kg, innych 
niż środki transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.2.4 Garażowanie lub parkowanie środków transportu 
o masie nie większej niż 3 500 kg, innych niż 
środki transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.2.5 Inne wydatki związane ze środkami transportu 
o masie nie większej niż 3 500 kg, innych niż 
środki transportu dla pasażerów uiszczających 
opłatę 

3.2.6 PKW 

3.2.7 LKW 

3.3 Wydatki związane ze środkami transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

3.3.1 Zakup środków transportu dla pasażerów uiszcza
jących opłatę 

3.3.2 Konserwacja środków transportu dla pasażerów 
uiszczających opłatę 

3.3.3 Zakup i instalacja wyposażenia środków trans
portu dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.3.4 Garażowanie lub parkowanie środków transportu 
dla pasażerów uiszczających opłatę 

3.3.5 Inne wydatki związane ze środkami transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę
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3.4 Wydatki związane ze środkami transportu prze
znaczonymi do przewozu towarów 

3.4.1 Zakup środków transportu przeznaczonych do 
przewozu towarów 

3.4.2 Konserwacja środków transportu przeznaczonych 
do przewozu towarów 

3.4.3 Garażowanie lub parkowanie środków transportu 
przeznaczonych do przewozu towarów 

3.4.4 Wydatki związane ze środkami transportu prze
znaczonymi do przewozu towarów, inne niż 
wymienione w pkt 3.4.1, 3.4.2 i 3.4.3 

3.5 Konserwacja samochodów osobowych 
i kombivanów 

3.5.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działal
ności gospodarczej 

3.5.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu 
osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do 
wynajmu 

3.5.3 Używanych częściowo do prowadzenia działal
ności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 
3.5.2 

3.6 Konserwacja motocykli, przyczep kempingowych 
i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków 
powietrznych o masie powyżej 1 550 kg 

3.6.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób, 
nauki jazdy lub przeznaczonych do wynajmu 

3.6.2 Używanych do innego rodzaju działalności gospo
darczej 

3.7 Wydatki, inne niż na konserwację, garażowanie lub 
parkowanie samochodów osobowych 
i kombivanów 

3.7.1 Używanych wyłącznie do prowadzenia działal
ności gospodarczej 

3.7.2 Używanych częściowo do zarobkowego przewozu 
osób, nauki jazdy lub przeznaczonych do 
wynajmu 

3.7.3 Używanych częściowo w celach innych niż 
wymienione w pkt 3.7.2 

3.8 Wydatki inne niż na konserwację, garażowanie 
i parkowanie motocykli, przyczep kempingowych 
i łodzi rekreacyjno-sportowych oraz statków 
powietrznych o masie powyżej 1 550 kg 

3.8.1 Używanych do zarobkowego przewozu osób, 
nauki jazdy, przeznaczonych do wynajmu lub 
odsprzedaży 

3.8.2 Używanych do innego rodzaju działalności gospo
darczej 

3.9 Zakup samochodów osobowych kategorii M1 

3.10 Zakup akcesoriów do samochodów osobowych 
kategorii M1, włącznie z montażem i instalacją 

3.11 Wydatki związane ze środkami transportu osób 
z więcej niż 9 miejscami lub środkami transportu 
przeznaczonymi do przewozu towarów 

3.12 Wydatki związane ze środkami transportu osób 
z mniej niż 9 miejscami używanymi do celów 
działalności handlowej 

3.13 Wydatki związane ze środkami transportu, 
w odniesieniu do których nie istnieją ograniczenia 
prawa do odliczenia 

3.14 Wydatki związane ze środkami transportu, 
w odniesieniu do których istnieją ograniczenia 
prawa do odliczenia 

3.15 Konserwacja środków transportu osób innych niż 
samochody osobowe i kombivany, motocykle, 
przyczepy kempingowe i łodzie rekreacyjno-spor
towe oraz statki powietrzne o masie powyżej 
1 550 kg
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3.16 Garażowanie lub parkowanie środków transportu 
osób 

3.17 Wydatki inne niż na konserwację, garażowanie lub 
parkowanie środków transportu innych niż samo
chody osobowe i kombivany, motocykle, przy
czepy kempingowe i łodzie rekreacyjno-sportowe 
oraz statki powietrzne o masie powyżej 1 550 kg 

Kod 4. Opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg 

4.1 Opłaty drogowe za środki transportu o masie 
powyżej 3 500 kg, inne niż środki transportu dla 
pasażerów uiszczających opłatę 

4.2 Opłaty drogowe za pojazdy o masie nie większej 
niż 3 500 kg, inne niż środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

4.2.1 PKW 

4.2.2 LKW 

4.3 Opłaty drogowe za środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę 

4.4 Opłaty drogowe za środki transportu przejeżdża
jące przez most nad Wielkim Bełtem 

4.5 Opłaty drogowe za wszelkie środki transportu 
przejeżdżające przez most nad cieśniną Sund 

4.6 Opłaty drogowe za środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę, z więcej niż 9 miejs
cami 

4.7 Opłaty drogowe za środki transportu dla pasa 
żerów uiszczających opłatę, z mniej niż 9 miejs
cami 

4.8 Opłaty drogowe za pojazdy używane w ramach 
konferencji, targów, wystaw lub kongresów 

4.8.1 Uiszczane przez organizatora imprezy 

4.8.2 Uiszczane przez uczestnika imprezy, w przypadku 
gdy opłata pobierana jest bezpośrednio przez 
organizatora 

Kod 5. Koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny 

5.1 Podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika 

5.2 Osoby niebędącej podatnikiem lub osobą zatrud
nioną przez podatnika
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5.3 Podatnika lub osoby zatrudnionej przez podatnika 
w ramach konferencji, targów, wystaw lub 
kongresów 

5.3.1 Ponoszone przez organizatora imprezy 

5.3.2 Ponoszone przez uczestnika imprezy, 
w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpo 
średnio przez organizatora 

Kod 6. Zakwaterowanie 

6.1 Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby 
zatrudnionej przez podatnika 

6.2 Wydatki na zakwaterowanie osoby niebędącej 
podatnikiem lub osobą zatrudnioną przez podat
nika 

6.3 Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby 
zatrudnionej przez podatnika, uczestniczącej 
w konferencjach związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

6.4 Wydatki na zakwaterowanie podatnika lub osoby 
zatrudnionej przez podatnika w ramach konfe
rencji, targów, wystaw lub kongresów 

6.4.1 Ponoszone przez organizatora imprezy 

6.4.2 Ponoszone przez uczestnika imprezy, 
w przypadku gdy opłata pobierana jest bezpo 
średnio przez organizatora 

6.5 Wydatki na zakwaterowanie osoby zatrudnionej 
przez podatnika, dostarczającej towary lub świad
czącej usługi 

6.6 Wydatki na zakwaterowanie zakupione w celu 
dalszej odsprzedaży tej usługi 

6.7 Wydatki na zakwaterowanie inne niż wymienione 
w pkt 6.5 lub 6.6 

Kod 7. Żywność, napoje i usługi restauracyjne 

7.1 Żywność i napoje dostarczane w hotelach, barach, 
restauracjach, pensjonatach, w tym śniadania 

7.1.1 Na rzecz podatnika lub osoby zatrudnionej przez 
podatnika 

7.1.2 Na rzecz osoby niebędącej podatnikiem ani osobą 
zatrudnioną przez podatnika 

7.2 Żywność i napoje dostarczane w ramach konfe
rencji, targów, wystaw lub kongresów 

7.2.1 Na rzecz organizatora imprezy 

7.2.2 Na rzecz uczestnika imprezy, w przypadku gdy 
opłata pobierana jest bezpośrednio przez organi
zatora 

7.3 Żywność i napoje przeznaczone dla osoby zatrud
nionej przez podatnika, dostarczającej towary lub 
świadczącej usługi 

7.4 Usługi restauracyjne zakupione w celu ich dalszej 
odsprzedaży 

7.5 Zakup żywności, napojów lub usług restauracyj
nych innych niż wymienione w pkt 7.2, 7.3 i 7.4
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Kod 8. Opłaty za wstęp na targi i wystawy 

8.1 Uiszczane przez podatnika lub osobę zatrudnioną 
przez podatnika 

8.2 Uiszczane przez osobę niebędącą podatnikiem ani 
osobą zatrudnioną przez podatnika 

Kod 9. Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne 

9.1 Zakup alkoholu 

9.2 Zakup przetworzonego tytoniu 

9.3 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 9.3.1 Na cele reklamowe 

9.3.2 Na cele inne niż reklamowe 

9.4. Wydatki na utrzymanie statków przeznaczonych 
do celów rekreacyjnych 

9.5 Wydatki na dzieła sztuki, przedmioty kolekcjoner
skie i antyki 

9.6 Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe 
i wydatki reprezentacyjne ponoszone w celach 
reklamowych 

9.7 Wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe 
i wydatki reprezentacyjne inne niż wymienione 
w pkt 9.1, 9.2 i 9.3 

Kod 10. Inne 

10.1 Narzędzia 

10.2 Naprawy w okresie objętym gwarancją 

10.3 Usługi związane z edukacją 

10.4 Prace związane z mieniem 10.4.1 Prace związane z nieruchomościami 

10.4.2 Prace związane z nieruchomościami wykorzysty
wanymi w celach mieszkalnych 

10.4.3 Prace związane z mieniem ruchomym innym niż 
objęte kodem 3 

10.5 Zakup lub wynajem mienia 10.5.1 Zakup lub wynajem nieruchomości 

10.5.2 Zakup lub wynajem nieruchomości wykorzysty
wanych w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych 
lub wypoczynkowych 

10.5.3 Zakup lub wynajem mienia ruchomego związa
nego z nieruchomościami wykorzystywanymi 
w celach mieszkalnych albo rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych lub wykorzystywanego 
w takich nieruchomościach 

10.5.4 Zakup lub wynajem mienia ruchomego innego 
niż objęte kodem 2
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10.6 Dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej 
przez sieć dystrybucyjną 

10.7 Upominki o niewielkiej wartości 

10.8 Wydatki związane z prowadzeniem biura 

10.9 Udział w targach i seminariach, kształcenie lub 
szkolenia 

10.9.1 Targi 

10.9.2 Seminaria 

10.9.3 Kształcenie 

10.9.4 Szkolenia 

10.10 Ryczałtowy narzut na ceny zwierząt gospodarskich 
i produktów rolnych 

10.11 Wydatki związane z wysyłką poczty do krajów 
spoza UE 

10.12 Wydatki na faksy i telefony w sprawie zakwatero
wania 

10.13 Towary i usługi nabyte przez organizatora podróży 
dla bezpośredniej korzyści podróżnego 

10.14 Towary nabyte w celu odsprzedaży inne niż 
wymienione w pkt 1.6 

10.15 Usługi nabyte w celu odsprzedaży inne niż wymie
nione w pkt 6.6 i 7.4 

10.16 Prace związane z mieniem 10.16.1 Prace związane z nieruchomościami wykorzysty
wanymi w celach mieszkalnych, rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych 

10.16.2 Prace związane z nieruchomościami innymi niż 
wymienione w pkt 10.16.1 

10.16.3 Prace związane z mieniem ruchomym związanym 
z nieruchomościami, o których mowa w pkt 
10.16.1 lub używane w tych nieruchomościach 

10.16.4 Prace związane z mieniem ruchomym innym niż 
wymienione w pkt 10.16.3 

10.17 Wydatki związane z mieniem 10.17.1 Wydatki związane z nieruchomościami wykorzy
stywanymi w celach mieszkalnych albo rekreacyj
nych lub wypoczynkowych 

10.17.2 Wydatki związane z nieruchomościami innymi 
niż wymienione w pkt 10.17.1
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