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Oferta dostępu do rynku Unii Europejskiej dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w ramach 
umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) 

(2010/C 59/01) 

Niniejsza publikacja ma jedynie charakter orientacyjny i nie jest prawnie wiążąca. Jedynie tekst 
i postanowienia zawarte w podpisanych przez obie strony umowach o partnerstwie gospodarczym są 
prawnie wiążące. 

Artykuł 36 Umowy o partnerstwie między grupą państw AKP a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi („umowa z Kotonu”) przewiduje, iż pomiędzy stronami powinny być zawarte nowe, zgodne 
z zasadami WTO, porozumienia handlowe, aby zastąpić wcześniej obowiązujące jednostronne preferencje 
handlowe, które wygasły w dniu 31 grudnia 2007 r. W związku z tym, przed końcem grudnia 2007 r. 
Wspólnota Europejska zakończyła negocjacje w sprawie pełnej EPA z państwami regionu Karaibów oraz 
kilku przejściowych umów o partnerstwie gospodarczym z różnymi regionami i krajami w Afryce i w 
rejonie Pacyfiku. 

Na podstawie tych porozumień Wspólnota Europejska przyjęła rozporządzenie przewidujące dostęp do 
rynku UE na zasadzie całkowitego zwolnienia z ceł i kontyngentów wszystkich towarów pochodzących 
z państw AKP które parafowały pełną lub przejściową EPA. Jedynym wyjątkiem jest broń i amunicja (dział 
93 zharmonizowanego systemu), dla których nadal będą miały zastosowanie stawki celne obowiązujące 
względem krajów najbardziej uprzywilejowanych. 

Pełna EPA z państwami regionu Karaibów została podpisana w dniu 15 października 2008 r. (zob. 
Dziennik Urzędowy L 289 z 30.10.2008). 

WE jest obecnie w trakcie podpisywania i ratyfikacji przejściowych umów o partnerstwie gospodarczym 
oraz finalizowania negocjacji pełnych umów o partnerstwie gospodarczym z krajami i regionami Afryki 
i Pacyfiku. 

Aby zapewnić zgodność z zasadami WTO postanowienia umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie 
dostępu do rynku muszą być zgodne z art. XXIV Porozumienia GATT, które wymaga, by strony umów 
o strefach wolnego handlu zniosły cła i inne ograniczające przepisy handlowe dla praktycznie całego handlu 
pomiędzy terytoriami wchodzącymi w ich skład. 

Oferta dostępu do rynku UE przewiduje w związku z tym, na zasadzie całkowitego zwolnienia z ceł 
i kontyngentów, dostęp wszystkich pochodzących z państw AKP produktów z działów 1-97 zharmonizo
wanego systemu z wyjątkiem broni i amunicji. 

Oferta dostępu do rynku UE jest opublikowana jako załącznik 1 do niniejszego zawiadomienia. Wyjątki, 
uzgodnienia przejściowe i mechanizmy ochronne są szczegółowo objaśnione w załączniku 2. Uzgodnienia 
państw AKP i ugrupowań regionalnych w zakresie dostępu do rynku są specyficzne dla każdego państwa 
lub ugrupowania i są negocjowane w ramach każdej EPA.
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ZAŁĄCZNIK 1 

Harmonogram środków taryfowych 

Kod Tekst Stawka 
celna 

01 ZWIERZĘTA ŻYWE 

0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe 0 

0102 Bydło żywe 0 

0103 Świnie żywe 0 

0104 Owce i kozy, żywe 0 

0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki 
i perliczki 

0 

0106 Pozostałe zwierzęta żywe 0 

02 MIĘSO I PODROBY JADALNE 

0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone 0 

0202 Mięso z bydła, zamrożone 0 

0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone 0 

0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone 0 

0205 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone 0 

0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schło
dzone lub zamrożone 

0 

0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone 0 

0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone 0 

0209 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstraho
wane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 

0 

0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa 
lub podrobów 

0 

03 RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE 

0301 Ryby żywe 0 

0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, 
objętych pozycją 0304 

0 

0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych 
pozycją 0304 

0 

0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone 0 

0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu 
wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi 

0 

0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub 
w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamro 
żone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do 
spożycia przez ludzi 

0
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Kod Tekst Stawka 
celna 

0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub 
w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamro 
żone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych 
niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi 

0 

04 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY 
POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄ
CZONE 

0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 0 

0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 0 

0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone 
mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao 

0 

0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; 
produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania 0 

0406 Ser i twaróg 0 

0407 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane 0 

0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formo
wane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego 
środka słodzącego 

0 

0409 Miód naturalny 0 

0410 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 0 

05 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI 
NIEWŁĄCZONE 

0501 Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów 0 

0502 Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; 
odpadki takiej szczeciny lub sierści 

0 

0504 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, 
zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 

0 

0505 Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz 
puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek 
i odpadki piór lub części piór 

0 

0506 Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do 
nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych 
produktów 

0 

0507 Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, 
pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; 
proszek i odpadki tych produktów 

0 

0508 Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; 
skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przy
gotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki 

0
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Kod Tekst Stawka 
celna 

0510 Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe 
produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schło
dzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane 

0 

0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwie
rzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi 

0 

06 DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY 
CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE 

0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, 
wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 

0 

0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia 0 

0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, 
świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane 

0 

0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy 
i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, 
impregnowane lub w inny sposób przygotowane 

0 

07 WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE 

0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone 0 

0702 Pomidory, świeże lub schłodzone 0 

0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone 0 

0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone 0 

0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone 0 

0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże 
lub schłodzone 

0 

0707 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone 0 

0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone 0 

0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone 0 

0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone 0 

0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, 
w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie 
do bezpośredniego spożycia 

0 

0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprze
tworzone 

0 

0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone 0 

0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej 
zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach 
lub w postaci granulek; rdzeń sagowca 

0
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Kod Tekst Stawka 
celna 

08 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW 

0801 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane 
lub obrane 

0 

0802 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane 0 

0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone Patrz: 
Załącz

nik 

0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone 0 

0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 0 

0806 Winogrona, świeże lub suszone 0 

0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże 0 

0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże 0 

0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże 0 

0810 Pozostałe owoce, świeże 0 

0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, 
nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 

0 

0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, 
w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się 
w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

0 

0813 Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców 
suszonych objętych niniejszym działem 

0 

0814 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub 
zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konser
wujących 

0 

09 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY 

0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę 
w każdej proporcji 

0 

0902 Herbata, nawet aromatyzowana 0 

0903 Maté (herbata paragwajska) 0 

0904 Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, 
lub mielone 

0 

0905 Wanilia 0 

0906 Cynamon i kwiaty cynamonowca 0 

0907 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) 0 

0908 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony 0 

0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca 0 

0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne 0
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Kod Tekst Stawka 
celna 

10 ZBOŻA 

1001 Pszenica i meslin 0 

1002 Żyto 0 

1003 Jęczmień 0 

1004 Owies 0 

1005 Kukurydza 0 

1006 Ryż 0 

1007 Ziarno sorgo 0 

1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża 0 

11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN 
PSZENNY 

1101 Mąka pszenna lub z meslin 0 

1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin 0 

1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe 0 

1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełko
wane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, 
miażdżone, płatkowane lub mielone 

0 

1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane 0 

1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub 
z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8 

0 

1107 Słód, nawet palony 0 

1108 Skrobie; inulina 0 

1109 Gluten pszenny, nawet suszony 0 

12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZE
MYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA 

1201 Nasiona soi, nawet łamane 0 

1202 Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub 
łamane 

0 

1203 Kopra 0 

1204 Nasiona lnu, nawet łamane 0 

1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane 0 

1206 Nasiona słonecznika, nawet łamane 0 

1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane 0 

1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy 0 

1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu 0
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Kod Tekst Stawka 
celna 

1210 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; 
lupulina 

0 

1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie 
w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, 
świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane 

0 

1212 Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, 
schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe 
produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus 
sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone 

0 

1213 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek 0 

1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta 
pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane 

0 

13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE 

1301 Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy) 0 

1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy 
i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych 

0 

14 MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLIN
NEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE 

1401 Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcino
palmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub 
barwiona i łyko lipowe) 

0 

1404 Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 0 

15 TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ 
PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHO
DZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO 

1501 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 
1503 

0 

1502 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 0 

1503 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmie
szane, lub nieprzygotowane inaczej 

0 

1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie 

0 

1505 Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną) 0 

1506 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie 

0 

1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 0 

1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 0 

1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 0 

1510 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfi
kowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami 
objętymi pozycją 1509 

0 

1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie 0
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1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

0 

1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, 
ale niemodyfikowane chemicznie 

0 

1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie 

0 

1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, 
ale niemodyfikowane chemicznie 

0 

1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, 
estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej 
nieprzetworzone 

0 

1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, 
lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje 
lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 

0 

1518 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarko
wane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub 
inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny 
lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów 
lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

1520 Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe 0 

1521 Woski roślinne (inne niż triglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet 
rafinowane lub barwione 

0 

1522 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych 
lub roślinnych 

0 

16 PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH 
BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH 

1601 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych 
wyrobów 

0 

1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane 0 

1603 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców 
wodnych 

0 

1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej 0 

1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane 0 

17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE 

1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej Patrz: 
Załącz

nik 

1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci 
stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód 
sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel 

0 

1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru 0 

1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao Patrz: 
Załącz

nik
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18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO 

1801 Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone 0 

1802 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 0 

1803 Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona 0 

1804 Masło, tłuszcz i olej, kakaowe 0 

1805 Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego 0 

1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao Patrz: 
Załącz

nik 

19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE 

1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, 
niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do 
całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory 
spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawiera
jące mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub 
przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, 
nawet przygotowany 

0 

1903 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub 
w podobnych postaciach 

0 

1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych 
(na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci 
płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgo
towane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, 
nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, 
wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby 

0 

20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI 
ROŚLIN 

2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane 
octem lub kwasem octowym 

0 

2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 0 

2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 0 

2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, 
zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 

0 

2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, 
niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 

0 

2006 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem 
(odsączone, lukrowane lub kandyzowane) 

0 

2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane 
w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 

0
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2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, 
nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone 

0 

2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające 
dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej 

0 

21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE 

2101 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na 
bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona 
i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty 

0 

2102 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłą
czeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia 

0 

2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, 
z gorczycy oraz gotowa musztarda 

0 

2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane 0 

2105 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao 0 

2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Patrz: 
Załącz

nik 

22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET 

2201 Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg 

0 

2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, 
z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009 

0 

2203 Piwo otrzymywane ze słodu 0 

2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten 
objęty pozycją 2009 

0 

2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami 
aromatycznymi 

0 

2206 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów 
fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol 
etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone 

0 

2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery 
i pozostałe napoje spirytusowe 

0 

2209 Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego 0 

23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA PASZA DLA 
ZWIERZĄT 

2301 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 
bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki 

0 

2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, 
nawet granulowane 

0
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2303 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny 
cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, 
nawet w postaci granulek 

0 

2304 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji 
oleju sojowego 

0 

2305 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji 
oleju z orzeszków ziemnych 

0 

2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji 
tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305 

0 

2307 Osad winny z drożdży; kamień winny 0 

2308 Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci 
granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone 

0 

2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt 0 

24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU 

2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe 0 

2402 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 0 

2403 Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub 
„odtworzony”; ekstrakty i esencje, z tytoniu 

0 

25 SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT 

2501 Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze 
wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających 
dobrą sypkość; woda morska 

0 

2502 Piryty żelazowe niewyprażone 0 

2503 Siarka wszystkich rodzajów, z wyjątkiem siarki sublimowanej, strąconej i koloidalnej 0 

2504 Grafit naturalny 0 

2505 Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione, inne niż piaski metalonośne objęte działem 
26 

0 

2506 Kwarc (inny niż piasek naturalny); kwarcyt, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez 
piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy) 

0 

2507 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane 0 

2508 Pozostałe gliny (z wyjątkiem iłów porowatych objętych pozycją 6806), andaluzyt, cyjanit 
i sylimanit, nawet kalcynowane; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe 

0 

2509 Kreda 0 

2510 Naturalne fosforany wapnia, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa 0 

2511 Naturalny siarczan baru (baryt); naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany, inny niż 
tlenek baru objęty pozycją 2816 

0
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2512 Skały krzemionkowe kopalne (na przykład ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne 
ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości 1 lub mniejszej 

0 

2513 Pumeks; szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ścierne, 
nawet poddane obróbce cieplnej 

0 

2514 Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty 
o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy) 

0 

2515 Marmur, trawertyn, ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, 
o pozornej gęstości 2,5 lub większej, oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, 
przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy) 

0 

2516 Granit, porfir, bazalt, piaskowiec i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie 
obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prosto
kątnym (włączając kwadratowy) 

0 

2517 Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo 
do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby 
żwir i krzemień, nawet poddane obróbce cieplnej; makadam z żużla, popiołów odlewniczych lub 
podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierający materiały wymienione w pierwszej części 
pozycji; makadam smołowany; granulki, odłamki i proszek kamieni objętych pozycją 2515 lub 
2516, nawet poddane obróbce cieplnej 

0 

2518 Dolomit, nawet kalcynowany lub spiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko 
pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając 
kwadratowy); dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania 

0 

2519 Naturalny węglan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spie
kana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek 
magnezu, nawet czysty 

0 

2520 Gips; anhydryt; spoiwa gipsowe (składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia), 
nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy 

0 

2521 Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowanych do produkcji 
wapna lub cementu 

0 

2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek 
wapnia, objęte pozycją 2825 

0 

2523 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy 
hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru 

0 

2524 Azbest 0 

2525 Mika, włącznie z odłamkami; odpadki miki 0 

2526 Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na 
bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy); talk 

0 

2528 Naturalne borany i ich koncentraty (nawet kalcynowane), z wyłączeniem boranów wyodrębnio
nych z naturalnych solanek; naturalny kwas borowy zawierający nie więcej niż 85 % H 3 BO 3 
w przeliczeniu na suchą masę 

0 

2529 Skaleń; leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy; fluoryt 0 

2530 Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 0
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26 RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ 

2601 Rudy i koncentraty żelaza, włącznie z wyprażonymi pirytami żelazowymi 0 

2602 Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości 
manganu 20 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę 

0 

2603 Rudy i koncentraty miedzi 0 

2604 Rudy i koncentraty niklu 0 

2605 Rudy i koncentraty kobaltu 0 

2606 Rudy i koncentraty glinu 0 

2607 Rudy i koncentraty ołowiu 0 

2608 Rudy i koncentraty cynku 0 

2609 Rudy i koncentraty cyny 0 

2610 Rudy i koncentraty chromu 0 

2611 Rudy i koncentraty wolframu 0 

2612 Rudy i koncentraty uranu lub toru 0 

2613 Rudy i koncentraty molibdenu 0 

2614 Rudy i koncentraty tytanu 0 

2615 Rudy i koncentraty niobu, tantalu, wanadu i cyrkonu 0 

2616 Rudy i koncentraty metali szlachetnych 0 

2617 Pozostałe rudy i koncentraty 0 

2618 Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali 0 

2619 Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali 0 

2620 Żużel, popiół i pozostałości (inne niż z produkcji żeliwa lub stali), zawierające metale, arsen lub 
ich związki 

0 

2621 Pozostały żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół 
i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych 

0 

27 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; 
SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE 

2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla 0 

2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu 0 

2703 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany 0 

2704 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel 
retortowy 

0
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2705 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) 
i pozostałe węglowodory gazowe 

0 

2706 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły 
mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi 

0 

2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, 
w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych 

0 

2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych 0 

2709 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe 0 

2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty 
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią skład
niki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 

0 

2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 0 

2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk 
torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub 
innych procesów, nawet barwione 

0 

2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymy
wanych z minerałów bitumicznych 

0 

2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały 
asfaltowe 

0 

2715 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły 
mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy) 

0 

2716 Energia elektryczna 0 

28 CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI 
METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIO
TWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW 

I. PIERWIASTKI CHEMICZNE 0 

2801 Fluor, chlor, brom i jod 0 

2802 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna 0 

2803 Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) 0 

2804 Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale 0 

2805 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich 
mieszaniny lub stopy; rtęć 

0 

II. KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWIĄZKI NIEMETALI 0 

2806 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowy 0 

2807 Kwas siarkowy; oleum 0
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2808 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące 0 

2809 Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie 0 

2810 Tlenki boru; kwasy borowe 0 

2811 Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali 0 

III. ZWIĄZKI FLUOROWCÓW LUB SIARKI Z NIEMETALAMI 0 

2812 Halogenki i tlenohalogenki niemetali 0 

2813 Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu 0 

IV. NIEORGANICZNE ZASADY I TLENKI, WODOROTLENKI I NADTLENKI METALI 0 

2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym 0 

2815 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub 
potasu 

0 

2816 Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru 0 

2817 Tlenek cynku; nadtlenek cynku 0 

2818 Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek 
glinu 

0 

2819 Tlenki i wodorotlenki chromu 0 

2820 Tlenki manganu 0 

2821 Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego 
żelaza w przeliczeniu na Fe 2 O 3 

0 

2822 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 0 

2823 Tlenki tytanu 0 

2824 Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa 0 

2825 Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, 
wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali 

0 

V. SOLE I NADTLENOSOLE KWASÓW NIEORGANICZNYCH I METALI 0 

2826 Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe 0 

2827 Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki 0 

2828 Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy 0 

2829 Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany 0 

2830 Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie 0
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2831 Ditioniny i sulfoksylany 0 

2832 Siarczyny; tiosiarczany 0 

2833 Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 0 

2834 Azotyny; azotany 0 

2835 Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie 0 

2836 Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian 
amonu 

0 

2837 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone 0 

2839 Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych 0 

2840 Borany, nadborany 0 

2841 Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych 0 

2842 Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet 
niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki 

0 

VI. RÓŻNE 0 

2843 Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet 
niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych 

0 

2844 Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie 
z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; 
mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty 

0 

2845 Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, 
nawet niezdefiniowane chemicznie 

0 

2846 Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub mieszanin tych 
metali 

0 

2847 Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem 0 

2848 Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu 0 

2849 Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie 0 

2850 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, 
które są również węglikami objętymi pozycją 2849 

0 

2852 Organiczne lub nieorganiczne związki rtęci, z wyłączeniem amalgamatów 0 

2853 Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewod
nictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachet
nych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych 

0
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29 CHEMIKALIA ORGANICZNE 

I. WĘGLOWODORY I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE I NITROWANE LUB NITRO
ZOWANE POCHODNE 

0 

2901 Węglowodory alifatyczne 0 

2902 Węglowodory cykliczne 0 

2903 Fluorowcowane pochodne węglowodorów 0 

2904 Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane 0 

II. ALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZO
WANE POCHODNE 

0 

2905 Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 0 

2906 Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 0 

III. FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE 
LUB NITROZOWANE POCHODNE 

0 

2907 Fenole; fenoloalkohole 0 

2908 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi 0 

IV. ETERY, NADTLENKI ALKOHOLOWE, NADTLENKI ETEROWE, NADTLENKI KETONOWE, 
EPOKSYDY Z PIERŚCIENIEM TRÓJCZŁONOWYM, ACETALE I PÓŁACETALE ORAZ ICH 
FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE 

0 

2909 Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, 
nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

2910 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich 
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

2911 Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

V. ZWIĄZKI Z ALDEHYDOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ 0 

2912 Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd 0 

2913 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 
2912 

0 

VI. ZWIĄZKI Z KETONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ I ZWIĄZKI Z CHINONOWĄ GRUPĄ FUNK
CYJNĄ 

0 

2914 Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0
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VII. KWASY KARBOKSYLOWE I ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI 
I NADTLENOKWASY ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE 
LUB NITROZOWANE POCHODNE 

0 

2915 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki 
i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

2916 Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne 

0 

2917 Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

2918 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, 
nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

0 

VIII. ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH NIEMETALI I ICH SOLE ORAZ ICH FLUOROW
COWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE 

0 

2919 Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

2920 Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) 
i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

0 

IX. ZWIĄZKI Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ 0 

2921 Związki z aminową grupą funkcyjną 0 

2922 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną 0 

2923 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet 
niezdefiniowane chemicznie 

0 

2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglo
wego 

0 

2925 Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki 
z iminową grupą funkcyjną 

0 

2926 Związki z nitrylową grupą funkcyjną 0 

2927 Diazo-, azo- lub azoksy- związki 0 

2928 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy 0 

2929 Związki z inną azotową grupą funkcyjną 0 

X. ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY 
NUKLEINOWE I ICH SOLE ORAZ SULFONAMIDY 

0 

2930 Organiczne związki siarki 0 

2931 Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne 0
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2932 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu 0 

2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu 0 

2934 Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocy
kliczne 

0 

2935 Sulfonamidy 0 

XI. PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY 0 

2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich 
pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet 
w dowolnym rozpuszczalniku 

0 

2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne 
i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie 
jako hormony 

0 

XII. GLIKOZYDY ORAZ ALKALOIDY ROŚLINNE, NATURALNE LUB SYNTETYCZNE, ORAZ ICH 
SOLE, ETERY, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE 

0 

2938 Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne 0 

2939 Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne 0 

XIII. POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNE 0 

2940 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, 
acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 2939 

0 

2941 Antybiotyki 0 

2942 Pozostałe związki organiczne 0 

30 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE 

3001 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; 
ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycz
nych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów 
terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diag
nostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunolo
giczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle 
mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne 

0 

3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub 
więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepako
wane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

0 

3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów 
zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane 
w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

0 

3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) 
impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych 

0
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3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu 0 

31 NAWOZY 

3101 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; 
nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwie
rzęcego lub roślinnego 

0 

3102 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe 0 

3103 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne 0 

3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne 0 

3105 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, 
fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych posta
ciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg 

0 

32 EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH 
POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE SUBSTANCJE BARWIĄCE; FARBY 
I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY 

3201 Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne 0 

3202 Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbu
jące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania 
wstępnego 

0 

3203 Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (włącznie z ekstraktami barwiącymi, ale 
z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 
3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 

0 

3204 Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione 
w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; 
produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające 
lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznie 

0 

3205 Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniej
szego działu 

0 

3206 Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te 
objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako 
luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie 

0 

3207 Pigmenty, środki matujące i farby, gotowe, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe 
materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle 
ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, 
granulek lub płatków 

0 

3208 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie 
modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku 
niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu 

0 

3209 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych lub poli
merów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku 
wodnym 

0 

3210 Pozostałe farby i pokosty (włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty 
wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania skóry 

0
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3211 Sykatywy gotowe 0 

3212 Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali) rozproszone w środowisku niewodnym, 
w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb (włącznie z emaliami); 
folie do wytłoczeń; barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

0 

3213 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące odcienie, farby do 
celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub 
w podobnej postaci, lub w opakowaniach 

0 

3214 Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy; wypełniacze 
malarskie, nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, 
sufitów lub podobne 

0 

3215 Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub stałe 0 

33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB 
TOALETOWE 

3301 Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; 
wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, 
woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami 
(enfleurage); terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty 
i wodne roztwory olejków eterycznych 

0 

3302 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie 
jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; 
pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji 
napojów 

0 

3303 Perfumy i wody toaletowe 0 

3304 Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), 
włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure 

0 

3305 Preparaty do włosów 0 

3306 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania 
protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opako
waniach do sprzedaży detalicznej 

0 

3307 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty 
do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub 
mające własności dezynfekcyjne 

0 

34 MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY 
PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, 
PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY 
PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, „WOSKI DENTYSTYCZNE” ORAZ PREPARATY 
DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU 

3401 Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, 
w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty 
i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane 
do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impreg
nowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem 

0 

3402 Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, 
preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, 
nawet zawierające mydło, inne niż te objęte pozycją 3401 

0
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3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub 
i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przy
leganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania 
materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, 
z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

0 

3404 Woski sztuczne i woski preparowane 0 

3405 Pasty i kremy, do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub do polerowania metali, pasty 
i proszki do czyszczenia i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, 
tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub 
pokrytych takimi preparatami), z wyłączeniem wosków objętych pozycją 3404 

0 

3406 Świece, cienkie świece i podobne 0 

3407 Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako „wosk 
dentystyczny” lub jako „dentystyczny materiał formierski”, pakowane w zestawy lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe 
preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia) 

0 

35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY 

3501 Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe 0 

3502 Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na 
suchą substancję więcej niż 80 % masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne 
albumin 

0 

3503 Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet 
powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje 
pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501 

0 

3504 Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany 

0 

3505 Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub 
estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowa
nych 

0 

3506 Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; 
produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży deta
licznej, nieprzekraczające 1 kg masy netto 

0 

3507 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 0 

36 MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFO
RYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE 

0 

3601 Prochy strzelnicze 0 

3602 Gotowe materiały wybuchowe, inne niż prochy strzelnicze 0 

3603 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki, detonatory elek
tryczne 

0 

3604 Ognie sztuczne, petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz 
pozostałe artykuły pirotechniczne 

0
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3605 Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne objęte pozycją 3604 0 

3606 Stopy żelazocer i pozostałe stopy piroforyczne, we wszystkich postaciach; artykuły z materiałów 
łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do niniejszego działu 

0 

37 MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE 

3701 Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż 
papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświet
lony, nawet w kasetach 

0 

3702 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż 
papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaś
wietlony 

0 

3703 Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone 0 

3704 Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane 0 

3705 Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, inne niż film kinematograficzny 0 

3706 Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową lub 
jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową 

0 

3707 Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty 
podobne); produkty niezmieszane do stosowania w fotografice, pakowane w odmierzonych 
porcjach lub pakowane do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do stosowania 

0 

38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE 

3801 Grafit sztuczny; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałych 
odmian węgla, w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów 

0 

3802 Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą 
czernią kostną 

0 

3803 Olej talowy, nawet oczyszczony 0 

3804 Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub poddane obróbce 
chemicznej, włącznie z lignosulfonianami, ale z wyłączeniem oleju talowego objętego pozycją 
3803 

0 

3805 Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produko
wane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiar
czynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny 
składnik 

0 

3806 Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe; żywice 
ciekłe 

0 

3807 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; 
pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego 

0 

3808 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regu
latory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład 
taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy) 

0 

3809 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników 
i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach 
włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone 

0
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3810 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do luto
wania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub 
spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako 
rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych 

0 

3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające 
lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych 
(włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne 

0 

3812 Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw 
sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; preparaty przeciwutleniające oraz 
pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych 

0 

3813 Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze 0 

3814 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone; gotowe zmywacze farb i lakierów 

0 

3815 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone 

0 

3816 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte 
pozycją 3801 

0 

3817 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te objęte pozycją 2707 lub 2902 0 

3818 Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub 
podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektronice 

0 

3819 Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, 
niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych 
z minerałów bitumicznych 

0 

3820 Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe 0 

3821 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami 
i podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych 

0 

3822 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, dozowane odczynniki diagnostyczne 
lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane 
materiały wzorcowe 

0 

3823 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alko
hole tłuszczowe 

0 

3824 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu 
chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów 
naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

3825 Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe 
odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego działu 

0 

39 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH 

I. FORMY PODSTAWOWE 0 

3901 Polimery etylenu, w formach podstawowych 0 

3902 Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych 0 

3903 Polimery styrenu, w formach podstawowych 0
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3904 Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych 0 

3905 Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery 
winylowe w formach podstawowych 

0 

3906 Polimery akrylowe w formach podstawowych 0 

3907 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, 
żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych 

0 

3908 Poliamidy w formach podstawowych 0 

3909 Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych 0 

3910 Silikony w formach podstawowych 0 

3911 Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe 
produkty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone, w formach podstawowych 

0 

3912 Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach 
podstawowych 

0 

3913 Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład 
utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, w formach podstawowych 

0 

3914 Wymieniacze jonów oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 do 3913, w formach 
podstawowych 

0 

II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY 0 

3915 Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych 0 

3916 Przędza jednowłóknowa (monofilament), którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego prze
kracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale 
nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych 

0 

3917 Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw 
sztucznych 

0 

3918 Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; 
pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak określono w uwadze 9 do niniejszego 
działu 

0 

3919 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, 
nawet w rolkach 

0 

3920 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmoc
nionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób 
z innymi materiałami 

0 

3921 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych 0 

3922 Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe 
i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych 

0 

3923 Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle 
i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych 

0 

3924 Naczynia stołowe, kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne 
lub toaletowe, z tworzyw sztucznych 

0 

3925 Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 0 

3926 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozy
cjami od 3901 do 3914 

0
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40 KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU 

4001 Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach 
podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

0 

4002 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, 
arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym 
produktem objętym niniejszą pozycją, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub 
taśmach 

0 

4003 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 0 

4004 Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane 0 

4005 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, 
arkuszach lub taśmach 

0 

4006 Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki 
i pierścienie) z kauczuku niewulkanizowanego 

0 

4007 Nić i sznurek, gumowe 0 

4008 Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit 0 

4009 Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, 
kolanka, kołnierze) 

0 

4010 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy 0 

4011 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe 0 

4012 Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką 
powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe 

0 

4013 Dętki gumowe 0 

4014 Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie z odciągaczami do mleka), z gumy, innej niż 
ebonit, nawet z wyposażeniem z ebonitu 

0 

4015 Odzież i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), 
dowolnego przeznaczenia, z gumy, innej niż ebonit 

0 

4016 Pozostałe artykuły z gumy, innej niż ebonit 0 

4017 Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitu 0 

41 SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRA
WIONE 

4101 Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub 
solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, 
pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone, lub dwojone 

0 

4102 Skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej 
konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet 
z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do niniejszego działu 

0 

4103 Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej 
konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwło
szone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) do niniejszego działu 

0
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4104 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub „crust”, 
odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej 

0 

4105 Skóry owcze lub jagnięce, garbowane lub „crust”, bez wełny, nawet dwojone, ale niewyprawione 
inaczej 

0 

4106 Skóry z pozostałych zwierząt, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, 
ale niewyprawione inaczej 

0 

4107 Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę 
pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet 
dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114 

0 

4112 Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę 
pergaminowaną, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta 
pozycją 4114 

0 

4113 Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę 
pergaminowaną, z pozostałych zwierząt, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona 
objęta pozycją 4114 

0 

4114 Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana lami
nowana; skóra metalizowana 

0 

4115 Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, 
arkuszach lub pasach, nawet w zwojach; skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry 
wyprawionej 

0 

42 ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; 
ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIE
RZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW) 

4201 Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, 
kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i podobne), z dowolnego materiału 

0 

4202 Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotogra
ficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, 
izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na 
zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, 
torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz 
podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, 
z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi 
materiałami, lub papierem 

0 

4203 Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 0 

4205 Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej 0 

4206 Artykuły z jelit (innych niż z jelit jedwabników), błon, pęcherzy lub ze ścięgien 0 

43 SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH 

4301 Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawał
kami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte 
pozycją 4101, 4102 lub 4103 

0 

4302 Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi 
częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone (bez dodatków z innych materiałów), inne 
niż te objęte pozycją 4303 

0
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4303 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych 0 

4304 Futra sztuczne i artykuły z nich 0 

44 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY 

4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; 
drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet 
aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy 

0 

4402 Węgiel drzewny (włączając węgiel z łupin lub orzechów), nawet aglomerowany 0 

4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione 0 

4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone ale nieprze
tarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte ani w inny 
sposób nieobrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym 
podobne; wióry i tym podobne 

0 

4405 Wełna drzewna; mączka drzewna 0 

4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 0 

4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, 
szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm 

0 

4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na 
podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okoro
wane, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprze
kraczającej 6 mm 

0 

4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób 
ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy 
ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane 
lub łączone stykowo 

0 

4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i podobna płyta (na 
przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych 
zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substan
cjami wiążącymi 

0 

4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą 
żywic lub innych substancji organicznych 

0 

4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe 0 

4413 Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych 0 

4414 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane 0 

4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, 
palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, 
z drewna 

0 

4416 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie 
z klepkami 

0 

4417 Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek i pędzli, 
z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna 

0
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4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami 
komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami 

0 

4419 Przybory kuchenne i stołowe, z drewna 0 

4420 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, 
z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 
94 

0 

4421 Pozostałe artykuły z drewna 0 

45 KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA 

4501 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub 
mielony 

0 

4502 Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci prostokątnych (włączając 
kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasów (włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub 
zatyczek) 

0 

4503 Artykuły z korka naturalnego 0 

4504 Korek aglomerowany (z dodatkiem spoiwa lub bez) i artykuły z korka aglomerowanego 0 

46 WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLA
TANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY 

4601 Plecionki i podobne wyroby wykonane z materiałów do wyplatania, nawet złożone w pasma; 
materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone 
razem w równoległe pasma lub tkane, w postaci arkuszy, nawet w postaci gotowych wyrobów 
(na przykład mat, materiałów na maty, osłon) 

0 

4602 Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby z materiałów do wyplatania lub 
wykonane z materiałów objętych pozycją 4601; wyroby z luffy 

0 

47 ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZO
WEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY) 

4701 Ścier drzewny mechaniczny 0 

4702 Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej 0 

4703 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż masa celulozowa drzewna do prze
róbki chemicznej 

0 

4704 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki 
chemicznej 

0 

4705 Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania 0 

4706 Masy z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) lub 
z pozostałego włóknistego materiału celulozowego 

0 

4707 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) 0 

48 PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY 

4801 Papier gazetowy, w zwojach lub arkuszach 0 

4802 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów 
graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziurkowane, w zwojach lub arkuszach 
prostokątnych (włączając kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny niż papier objęty pozycją 4801 
lub 4803; papier i tektura, czerpane 

0
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4803 Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręczników lub pieluszek 
oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów gospodarczych lub sanitarnych, wata 
celulozowa i wstęgi, z włókien celulozowych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforo
wane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach lub 
arkuszach 

0 

4804 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 
4802 lub 4803 

0 

4805 Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, niepoddane dalszej obróbce 
lub przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do niniejszego działu 

0 

4806 Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, kalki kreślarskie i papier pergaminowy satynowany 
oraz pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub przeświecające, w zwojach lub w arkuszach 

0 

4807 Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub tektury), niepo
wleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, 
w zwojach lub arkuszach 

0 

4808 Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), krepowane, marszczone, 
tłoczone lub perforowane, w zwojach lub arkuszach, inne niż papier opisany w pozycji 4803 

0 

4809 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przed
rukowe (włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem na matryce do powielania lub 
płyty offsetowe), nawet zadrukowane, w zwojach lub arkuszach 

0 

4810 Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem (glinką białą) lub innymi 
substancjami nieorganicznymi, ze spoiwem lub bez, oraz bez żadnej innej powłoki, nawet 
barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arku
szach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze 

0 

4811 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powleczone, impregnowane, 
pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub 
arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte 
pozycją 4803, 4809 lub 4810 

0 

4812 Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczej 0 

4813 Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru lub w książeczkach, lub w tutkach 0 

4814 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; okienny papier przezroczysty 0 

4816 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przed
rukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, 
nawet pakowane w pudełka 

0 

4817 Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, 
torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych 
artykułów papierniczych 

0 

4818 Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, 
w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach 
o szerokości nieprzekraczającej 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, 
chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, tampony, 
podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub 
szpitalnego, odzież i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych 

0 

4819 Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych; segregatory, pudełka na listy i podobne artykuły, 
z papieru lub tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub podobnych 

0
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4820 Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, zeszyty, księgi zamówień, kwitariusze, bloki 
listowe, terminarze, pamiętniki i podobne artykuły, zeszyty, bibuły, okładki (z kartkami do wyjmo
wania lub inne), teczki, okładki do akt, formularze pism, przekładane kalką zestawy do pisania 
i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki 
książek, z papieru lub tektury 

0 

4821 Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, nawet zadrukowane 0 

4822 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, papieru lub tektury 
(nawet perforowane lub utwardzane) 

0 

4823 Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru 
lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg 
z włókien celulozowych 

0 

49 KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZ
NEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY 

4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach 0 

4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe 0 

4903 Książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania 0 

4904 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione 0 

4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy 
ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane 

0 

4906 Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne lub do podob
nych zastosowań, będące oryginałami narysowanymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje 
fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę 

0 

4907 Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji 
w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nominalną; znaczki w arkuszach; 
banknoty; formularze czekowe; akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe 

0 

4908 Kalkomanie 0 

4909 Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, 
wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich 

0 

4910 Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe 0 

4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami 0 

50 JEDWAB 

5001 Kokony jedwabników nadające się do motania 0 

5002 Jedwab surowy (nieskręcany) 0 

5003 Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną) 

0 

5004 Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu), niepakowana do sprzedaży 
detalicznej 

0 

5005 Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej 0
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5006 Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; 
jelita jedwabnika 

0 

5007 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu 0 

51 WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA 
KOŃSKIEGO 

5101 Wełna, niezgrzebna ani nieczesana 0 

5102 Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana 0 

5103 Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale 
z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej 

0 

5104 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej 0 

5105 Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włącznie z czesanką wełnianą we 
fragmentach) 

0 

5106 Przędza z wełny zgrzebnej, niepakowana do sprzedaży detalicznej 0 

5107 Przędza z wełny czesanej, niepakowana do sprzedaży detalicznej 0 

5108 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej (zgrzebna lub czesana), niepakowana do sprzedaży detalicznej 0 

5109 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej 0 

5110 Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego (włącznie z przędzą rdzeniową 
z włosia końskiego), nawet pakowana do sprzedaży detalicznej 

0 

5111 Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub zgrzebnej sierści zwierzęcej cienkiej 0 

5112 Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej czesankowej 0 

5113 Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 0 

52 BAWEŁNA 

5201 Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana 0 

5202 Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) 0 

5203 Bawełna, zgrzeblona lub czesana 0 

5204 Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej 0 

5205 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny, niepa
kowana do sprzedaży detalicznej 

0 

5206 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy bawełny, niepa
kowana do sprzedaży detalicznej 

0 

5207 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej 0 

5208 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie 
większej niż 200 g/m 2 

0
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5209 Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej więk
szej niż 200 g/m 2 

0 

5210 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie 
z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m 2 

0 

5211 Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie 
z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m 2 

0 

5212 Pozostałe tkaniny bawełniane 0 

53 POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY 
PAPIEROWEJ 

5301 Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną) 

0 

5302 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły 
konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) 

0 

5303 Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe 
lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną) 

0 

5305 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna 
tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale 
nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną) 

0 

5306 Przędza lniana 0 

5307 Przędza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303 0 

5308 Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowa 0 

5309 Tkaniny lniane 0 

5310 Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303 0 

5311 Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej 0 

54 WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNI
CZYCH CHEMICZNYCH 

5401 Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej 0 

5402 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży 
detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) syntetyczną, o masie liniowej 
mniejszej niż 67 decyteksów 

0 

5403 Przędza z włókna ciągłego sztucznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży 
detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) sztuczną, o masie liniowej 
mniejszej niż 67 decyteksów 

0 

5404 Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub więk
szej, i którego żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i podobne (na 
przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości 
nieprzekraczającej 5 mm 

0 

5405 Przędza jednowłóknowa (monofilament) sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej 
i którego żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek lub podobne (na 
przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych sztucznych, o widocznej szerokości 
nieprzekraczającej 5 mm 

0
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5406 Przędza z włókna ciągłego chemicznego (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży deta
licznej 

0 

5407 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi 
z materiałów objętych pozycją 5404 

0 

5408 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów 
objętych pozycją 5405 

0 

55 WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE 

5501 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego 0 

5502 Kabel z włókna ciągłego sztucznego 0 

5503 Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do 
przędzenia 

0 

5504 Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do 
przędzenia 

0 

5505 Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną), włókien 
chemicznych 

0 

5506 Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przerobione do przę
dzenia 

0 

5507 Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia 0 

5508 Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej 0 

5509 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprze
daży detalicznej 

0 

5510 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej 

0 

5511 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych chemicznych, pakowana do sprzedaży 
detalicznej 

0 

5512 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcin
kowych syntetycznych 

0 

5513 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 
170 g/m 2 

0 

5514 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej przekraczającej 
170 g/m 2 

0 

5515 Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych 0 

5516 Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych 0 

56 WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY 
ORAZ ARTYKUŁY Z NICH 

5601 Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekracza
jącej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien 

0 

5602 Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany 0 

5603 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane 0 

5604 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek 
i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub 
otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi 

0
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5605 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub 
podobnym materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5404, połączona z metalem w postaci nici, 
taśmy lub proszku, lub pokryta metalem 

0 

5606 Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 
(inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa 
(włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa 

0 

5607 Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, 
pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym 

0 

5608 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu lub liny; gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe sieci, 
z materiałów włókienniczych 

0 

5609 Artykuły z przędzy, paska lub podobnych materiałów, objętych pozycją 5404 lub 5405, szpagatu, 
powrozu, linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

57 DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE 

5701 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe 0 

5702 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, nawet 
gotowe, włączając „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty) 

0 

5703 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe 0 

5704 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, nawet 
gotowe 

0 

5705 Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe 0 

58 TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY 
OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY 

5801 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, inne niż tkaniny objęte pozycją 5802 lub 5806 0 

5802 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, inne niż taśmy tkane objęte 
pozycją 5806; materiały włókiennicze igłowe, inne niż wyroby objęte pozycją 5703 

0 

5803 Gaza, inna niż taśmy tkane objęte pozycją 5806 0 

5804 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych; koronki w sztukach, 
w paskach lub w postaci motywów, inne niż dzianiny objęte pozycjami od 6002 do 6006 

0 

5805 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz 
tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyży
kowym), nawet gotowe 

0 

5806 Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 5807; taśmy składające się z osnowy bez wątku, 
połączone za pomocą kleju (bolducs) 

0
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5807 Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub 
wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane 

0 

5808 Plecionki w sztukach; ozdobne pasmanterie w sztukach, bez haftów, z wyłączeniem dzianych; 
frędzle, pompony i podobne artykuły 

0 

5809 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605, w rodzaju 
stosowanych do odzieży, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 

0 

5810 Hafty w sztukach, paskach lub motywach 0 

5811 Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, złożone z jednej lub większej ilości warstw mate
riałów włókienniczych połączonych przez zszycie lub w inny sposób, inne niż hafty objęte 
pozycją 5810 

0 

59 TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POKRYTE, POWLECZONE LUB LAMINOWANE; ARTY
KUŁY WŁÓKIENNICZE DO CELÓW TECHNICZNYCH 

5901 Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do 
opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; 
bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kape
luszy 

0 

5902 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych 
poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych 

0 

5903 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te 
objęte pozycją 5902 

0 

5904 Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia 
nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu 

0 

5905 Pokrycia ścienne włókiennicze 0 

5906 Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902 0 

5907 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące 
dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty) lub podobne 

0 

5908 Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, 
świec lub podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregno
wane 

0 

5909 Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, z wykładziną lub 
bez, ze zbrojeniem, z osprzętem z pozostałych materiałów 

0 

5910 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, nawet impregno
wane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem, 
lub innym materiałem 

0 

5911 Wyroby i artykuły z materiałów włókienniczych, do zastosowań technicznych, wymienione 
w uwadze 7 do niniejszego działu 

0 

60 DZIANINY 

6001 Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie” oraz dzianinami pętelkowymi (frotte) 0 

6002 Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elasto
merowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001 

0 

6003 Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30 cm, inne niż te objęte pozycją 6001 lub 6002 0 

6004 Dzianiny o szerokości przekraczającej 30 cm, zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastome
rowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją 6001 

0
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6005 Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te 
objęte pozycjami od 6001 do 6004 

0 

6006 Pozostałe dzianiny 0 

61 ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, Z DZIANIN 

6101 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki 
od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin, inne niż te objęte pozycją 6103 

0 

6102 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki 
od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin, inne niż te objęte pozycją 6104 

0 

6103 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, z dzianin 

0 

6104 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z 
karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, 
z dzianin 

0 

6105 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin 0 

6106 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z dzianin 0 

6107 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie 
lub chłopięce, z dzianin 

0 

6108 Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin 

0 

6109 T-shirts, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, z dzianin 0 

6110 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin 0 

6111 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin 0 

6112 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, z dzianin 0 

6113 Odzież wykonana z dzianin objętych pozycją 5903, 5906 lub 5907 0 

6114 Pozostała odzież z dzianin 0 

6115 Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyrobami 
pończoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe) i obuwiem 
bez nakładanych podeszew, z dzianin 

0 

6116 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin 0 

6117 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, z dzianin; części odzieży lub dodatków odzieżowych, 
z dzianin 

0 

62 ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE, INNE NIŻ Z DZIANIN 

6201 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki 
od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203 

0 

6202 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki 
od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204 

0
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6203 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce 

0 

6204 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z 
karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce 

0 

6205 Koszule męskie lub chłopięce 0 

6206 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce 0 

6207 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpie
lowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce 

0 

6208 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, 
peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 

0 

6209 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt 0 

6210 Odzież wykonana z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602, 5603, 5903, 5906 lub 
5907 

0 

6211 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież 0 

6212 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet 
z dzianin 

0 

6213 Chusteczki do nosa 0 

6214 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły 0 

6215 Krawaty, muszki i fulary 0 

6216 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem 0 

6217 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te 
objęte pozycją 6212 

0 

63 POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA 
I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY 

I. POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 0 

6301 Koce i pledy 0 

6302 Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna 0 

6303 Firanki, zasłony (włącznie z draperiami); lambrekiny okienne lub łóżkowe 0 

6304 Pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9404 0 

6305 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów 0 

6306 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych 
lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe 

0 

6307 Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży 0
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II. ZESTAWY 0 

6308 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników 
(mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, 
pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej 

0 

III. ODZIEŻ UŻYWANA I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE UŻYWANE; SZMATY 0 

6309 Odzież używana i pozostałe artykuły używane 0 

6310 Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte artykuły ze szpa
gatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókienniczych 

0 

64 OBUWIE, GETRY I PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW 

6401 Obuwie nieprzemakalne z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucz
nych, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, 
gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami 

0 

6402 Pozostałe obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych 0 

6403 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej 

0 

6404 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej i cholewkach z materiałów włókienniczych 

0 

6405 Pozostałe obuwie 0 

6406 Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż pode
szwy zewnętrzne); wkładki wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy 
i podobne artykuły oraz ich części 

0 

65 NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI 

6501 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane i bez rond; płaty i rury 
(włącznie z rurami rozciętymi), z filcu 

0 

6502 Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, niemo
delowane i bez rond, bez podszycia, bez przybrania 

0 

6504 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego 
materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem 

0 

6505 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych 
materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; 
siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem 

0 

6506 Pozostałe nakrycia głowy, nawet z podszyciem lub przybraniem 0 

6507 Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy 
kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy 

0
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66 PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, 
SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI 

6601 Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne para
sole) 

0 

6602 Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne 0 

6603 Części, ozdoby i dodatki do artykułów objętych pozycją 6601 lub 6602 0 

67 PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY 
SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH 

6701 Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch 
i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 oraz obrobione dutki i stosiny) 

0 

6702 Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści 
lub owoców 

0 

6703 Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść 
zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do wyrobu peruk lub podobnych 

0 

6704 Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze i podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub 
materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone 

0 

68 ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH 
MATERIAŁÓW 

6801 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z 
wyjątkiem łupków) 

0 

6802 Obrobione kamienie budowlane lub pomnikowe (z wyjątkiem łupków) i artykuły z nich, inne niż 
towary objęte pozycją 6801; kostki mozaikowe, i podobne z kamieni naturalnych (włącznie 
z łupkami), nawet na podłożu; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek, z kamieni natural
nych (włącznie z łupkami) 

0 

6803 Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych 0 

6804 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i podobne, bez opraw, do szlifowania, ostrzenia, 
polerowania, obciągania lub cięcia, osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania oraz ich części, 
z kamienia naturalnego, ze scalonych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych, lub 
z ceramiki, lub bez części z innych materiałów 

0 

6805 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na podłożu z materiału 
włókienniczego, papieru, tektury lub innych materiałów, nawet cięte do kształtu lub zszywane, lub 
inaczej wyprodukowane 

0 

6806 Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne; wermikulit porowaty, iły porowate, 
żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne; mieszaniny i artykuły z materiałów 
mineralnych izolujących cieplnie, akustycznie lub pochłaniających dźwięki, inne niż te objęte 
pozycją 6811 lub 6812, lub objęte działem 69 

0 

6807 Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału (na przykład bitumu naftowego lub paku węglowego) 0 

6808 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub 
pozostałych odpadów drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym 

0
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6809 Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu 0 

6810 Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone 0 

6811 Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub podobne 0 

6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu; 
artykuły z takich mieszanin lub z azbestu (na przykład nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, 
obuwie, uszczelki), nawet wzmocnione, inne niż towary objęte pozycją 6811 lub 6813 

0 

6813 Materiały cierne i artykuły z nich (na przykład arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podkładki, 
okładziny), niezmontowane, do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, na bazie azbestu lub innych 
substancji mineralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub innymi 

0 

6814 Mika obrobiona i artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na 
podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów 

0 

6815 Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych (włącznie z włóknami węglowymi, 
artykułami z włókien węglowych i artykułami z torfu), gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone 

0 

69 WYROBY CERAMICZNE 

I. WYROBY Z KRZEMIONKOWYCH SKAŁ KOPALNYCH LUB PODOBNYCH ZIEM KRZEMION
KOWYCH I WYROBY OGNIOTRWAŁE 

0 

6901 Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych (na przykład 
ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych 

0 

6902 Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, inne niż 
z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 

0 

6903 Pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe (na przykład retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, 
tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, osłony i pręty), inne niż z krzemionkowych skał 
kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 

0 

II. POZOSTAŁE WYROBY CERAMICZNE 0 

6904 Cegły budowlane, pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe i podobne, ceramiczne 0 

6905 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne 
wyroby budowlane 

0 

6906 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne 0 

6907 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, nieszkliwione; kostki mozaikowe 
i podobne, nawet na podłożu, ceramiczne, nieszkliwione 

0 

6908 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione; kostki mozaikowe i podobne, 
nawet na podłożu, ceramiczne, szkliwione 

0 

6909 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych; koryta, 
wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne; garnki, słoje 
i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów, ceramiczne 

0
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6910 Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary 
i podobna armatura sanitarna, ceramiczne 

0 

6911 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego 
i toaletowe, z porcelany, również chińskiej 

0 

6912 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego 
i toaletowe, ceramiczne, inne niż z porcelany, również chińskiej 

0 

6913 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, ceramiczne 0 

6914 Pozostałe wyroby ceramiczne 0 

70 SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA 

7001 Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana 0 

7002 Szkło w postaci kulek (innych niż mikrokulki objęte pozycją 7018), prętów lub rur, nieobrobione 0 

7003 Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową 
lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

0 

7004 Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub prze
ciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

0 

7005 Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet 
z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

0 

7006 Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, 
wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w innych 
materiałach 

0 

7007 Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego 0 

7008 Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła 0 

7009 Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi 0 

7010 Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju 
stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki 
i pozostałe zamknięcia ze szkła 

0 

7011 Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich części szklane, bez wyposażenia, 
do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych 

0 

7013 Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biuro
wych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018) 

0 

7014 Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), 
nieobrobione optycznie 

0 

7015 Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów korekcyjnych lub nieko
rekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub podobne, nieobrobione optycznie; wydrążone kule 
szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł 

0
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7016 Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki i pozostałe artykuły, 
ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych do celów 
budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, 
na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; szyby oprawione w ołów i podobne; szkło 
wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych 
postaciach 

0 

7017 Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalowane lub kalibrowane 0 

7018 Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych i podobna drob
nica szklana oraz artykuły z niej, z wyjątkiem sztucznej biżuterii; szklane oczy, z wyjątkiem 
protez; statuetki i pozostałe artykuły ze szkła obrobionego na palniku, z wyjątkiem sztucznej 
biżuterii; kuleczki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm 

0 

7019 Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny) 0 

7020 Pozostałe artykuły ze szkła 0 

71 PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLA
CHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM 
I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY 

I. PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE ORAZ KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLA
CHETNE 

0 

7101 Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub 
obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu 

0 

7102 Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone 0 

7103 Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sorto
wane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż 
diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu 

0 

7104 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sorto
wane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, 
szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu 

0 

7105 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych 0 

II. METALE SZLACHETNE I METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM 0 

7106 Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, 
lub w postaci proszku 

0 

7107 Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 0 

7108 Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci 
proszku 

0 

7109 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 0 

7110 Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku 0 

7111 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półpro
duktu 

0 

7112 Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe 
odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych 
zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych 

0

PL 10.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 59/43



Kod Tekst Stawka 
celna 

III. BIŻUTERIA, ARTYKUŁY JUBILERSKIE ZE ZŁOTA I SREBRA ORAZ POZOSTAŁE ARTYKUŁY 0 

7113 Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym 0 

7114 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu plate
rowanego metalem szlachetnym 

0 

7115 Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym 0 

7116 Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (natu
ralnych, syntetycznych lub odtworzonych) 

0 

7117 Sztuczna biżuteria 0 

7118 Monety 0 

72 ŻELIWO I STAL 

I. MATERIAŁY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU 0 

7201 Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach 0 

7202 Żelazostopy 0 

7203 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych 
gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; 
żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach 

0 

7204 Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali 0 

7205 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku 0 

II. ŻELIWO I STAL NIESTOPOWA 0 

7206 Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłą
czeniem żelaza objętego pozycją 7203) 

0 

7207 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej 0 

7208 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, 
walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone 

0 

7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, 
walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte 

0 

7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, 
platerowane, powleczone lub pokryte 

0 

7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, 
nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte 

0 

7212 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, 
platerowane, powleczone lub pokryte 

0 

7213 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali 
niestopowej 

0 

7214 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po 
walcowaniu zostały skręcone 

0
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7215 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej 0 

7216 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej 0 

7217 Drut z żeliwa lub stali niestopowej 0 

III. STAL NIERDZEWNA 0 

7218 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali 
nierdzewnej 

0 

7219 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej 0 

7220 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm 0 

7221 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach 0 

7222 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej 0 

7223 Drut ze stali nierdzewnej 0 

IV. POZOSTAŁA STAL STOPOWA; SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, 
POWSTAŁE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ 

0 

7224 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty 
z pozostałej stali stopowej 

0 

7225 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej 0 

7226 Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm 0 

7227 Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach 0 

7228 Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki i kształtowniki z pozostałej stali 
stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertni
czych 

0 

7229 Drut z pozostałej stali stopowej 0 

73 ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI 

7301 Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych 
elementów; spawane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali 

0 

7302 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice 
i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzy 
żowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki 
szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do 
łączenia lub mocowania szyn 

0 

7303 Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa 0 

7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, z żeliwa lub stali 0 

7305 Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, nitowane lub podobnie zamykane), 
o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, 
z żeliwa lub stali 

0 

7306 Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym 
szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób) 

0
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7307 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub 
stali 

0 

7308 Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części 
konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, 
szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balus
trady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym 
podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali 

0 

7309 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub 
skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolo
wane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

0 

7310 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż 
sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet 
pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

0 

7311 Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali 0 

7312 Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne, z żeliwa lub stali, nieizolowane elek
trycznie 

0 

7313 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, 
i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali 

0 

7314 Tkanina (włączając taśmy bez końca), krata, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka meta
lowa rozciągana z żeliwa lub stali 

0 

7315 Łańcuch i jego części, z żeliwa lub stali 0 

7316 Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub ze stali 0 

7317 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż 
te objęte pozycją 8305) oraz wyroby podobne, z żeliwa lub stali, również z główkami z innych 
metali, ale z wyłączeniem tych, które mają główki z miedzi 

0 

7318 Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, 
podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, z żeliwa lub stali 

0 

7319 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac 
ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone 

0 

7320 Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali 0 

7321 Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego 
ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelek
tryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub stali 

0 

7322 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; 
nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą 
także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające 
wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali 

0 

7323 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; 
wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne 
artykuły, z żeliwa lub stali 

0
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7324 Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali 0 

7325 Pozostałe odlewane artykuły z żeliwa lub stali 0 

7326 Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali 0 

74 MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI 

7401 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona) 0 

7402 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 0 

7403 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie 0 

7404 Odpady miedzi i złom 0 

7405 Stopy wstępne miedzi 0 

7406 Proszki i płatki miedzi 0 

7407 Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi 0 

7408 Drut miedziany 0 

7409 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi 0 

7410 Folia miedziana (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, tworzywami sztucznymi lub 
podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekra
czającej 0,15 mm 

0 

7411 Rury i przewody rurowe, z miedzi 0 

7412 Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje) 0 

7413 Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie 0 

7415 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry (inne niż te objęte pozycją 
8305) i artykuły podobne, z miedzi lub z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi; wkręty, śruby, 
nakrętki, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami spręży
stymi) i artykuły podobne, z miedzi 

0 

7418 Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; zmywaki 
i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, 
z miedzi; wyroby sanitarne i ich części, z miedzi 

0 

7419 Pozostałe artykuły z miedzi 0 

75 NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU 

7501 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu 0 

7502 Nikiel nieobrobiony plastycznie 0 

7503 Odpady niklu i złom 0 

7504 Proszki i płatki niklu 0 

7505 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu 0
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7506 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu 0 

7507 Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, 
kolanka, tuleje), z niklu 

0 

7508 Pozostałe artykuły z niklu 0 

76 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM 

7601 Aluminium nieobrobione plastycznie 0 

7602 Odpady aluminium i złom 0 

7603 Proszki i płatki aluminium 0 

7604 Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium 0 

7605 Drut aluminiowy 0 

7606 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium 0 

7607 Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub 
podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekra
czającej 0,2 mm 

0 

7608 Rury i przewody rurowe, z aluminium 0 

7609 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium 0 

7610 Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) 
i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, 
szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary 
i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania 
w konstrukcjach 

0 

7611 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż 
sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolo
wane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

0 

7612 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub skła
dane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), 
o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewypo
sażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

0 

7613 Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz 0 

7614 Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie 0 

7615 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; 
zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne, 
z aluminium; wyroby sanitarne i ich części, z aluminium 

0 

7616 Pozostałe artykuły z aluminium 0 

78 OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU 

7801 Ołów nieobrobiony plastycznie 0 

7802 Odpady ołowiu i złom 0
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7804 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu 0 

7806 Pozostałe artykuły z ołowiu 0 

79 CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU 

7901 Cynk nieobrobiony plastycznie 0 

7902 Odpady cynku i złom 0 

7903 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku 0 

7904 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku 0 

7905 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku 0 

7907 Pozostałe artykuły z cynku 0 

80 CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY 

8001 Cyna nieobrobiona plastycznie 0 

8002 Odpady cyny i złom 0 

8003 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny 0 

8007 Pozostałe artykuły z cyny 0 

81 POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATE
RIAŁÓW 

8101 Wolfram i artykuły z wolframu, włączając odpady i złom 0 

8102 Molibden i artykuły z molibdenu, włączając odpady i złom 0 

8103 Tantal i artykuły z tantalu, włączając odpady i złom 0 

8104 Magnez i artykuły z magnezu, włączając odpady i złom 0 

8105 Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i artykuły 
z kobaltu, włączając odpady i złom 

0 

8106 Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając odpady i złom 0 

8107 Kadm i artykuły z kadmu, włączając odpady i złom 0 

8108 Tytan i artykuły z tytanu, włączając odpady i złom 0 

8109 Cyrkon i artykuły z cyrkonu, włączając odpady i złom 0 

8110 Antymon i artykuły z antymonu, włączając odpady i złom 0 

8111 Mangan i artykuły z manganu, włączając odpady i złom 0
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8112 Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, niob, ren i tal oraz artykuły z tych metali, włączając 
odpady i złom 

0 

8113 Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady i złom 0 

82 NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI 
NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH 

8201 Narzędzia ręczne: łopaty, szufle, motyki, kilofy, grace, widły i grabie; siekiery, topory i podobne 
narzędzia do rąbania; sekatory i nożyce ogrodnicze wszelkiego rodzaju; kosy, sierpy, nożyce do 
trawy, nożyce do żywopłotów, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia, w rodzaju stosowanych 
w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie 

0 

8202 Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju (włączając brzeszczoty do cięcia, do żłobienia 
rowków lub brzeszczoty bez zębów) 

0 

8203 Pilniki, tarniki, szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, pincety, nożyce do cięcia metalu, 
obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne 

0 

8204 Klucze maszynowe ręczne (włączając klucze dynamometryczne, ale bez pokręteł do gwintow
ników); wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez 

0 

8205 Narzędzia ręczne (włączając diamenty szklarskie), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; 
lampy lutownicze; imadła, zaciski I podobne, inne niż akcesoria i części do obrabiarek; kowadła; 
przenośne ogniska kowalskie; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie 

0 

8206 Narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów objętych pozycjami od 8202 do 8205, pako
wane w komplety do sprzedaży 

0 

8207 Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek 
(na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania 
otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), 
włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia 
w kamieniu lub do wierceń ziemnych 

0 

8208 Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych 0 

8209 Płytki, nakładki, końcówki i podobne robocze elementy narzędzi, niezmontowane, z cermetali 0 

8210 Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, o masie 10 kg lub mniejszej, stosowane do przy
gotowania, obróbki lub podawania potraw lub napojów 

0 

8211 Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte 
pozycją 8208, oraz ostrza do nich 

0 

8212 Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki (włączając półprodukty żyletek w taśmach) 0 

8213 Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich 0 

8214 Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub 
kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure 
lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) 

0 

8215 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła, 
szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 

0 

83 ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH 

8301 Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia 
i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do dowolnych 
artykułów wyżej wymienionych, z metalu nieszlachetnego 

0
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8302 Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, 
schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek lub 
podobnych; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne 
z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi 
z metalu nieszlachetnego 

0 

8303 Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na 
pieniądze lub dokumenty i tym podobne, z metali nieszlachetnych 

0 

8304 Szafy na akta, szafy na kartoteki, kasety na papiery, podpórki na papiery, pojemniki na przybory 
do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali 
nieszlachetnych, inne niż meble biurowe objęte pozycją 9403 

0 

8305 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze biurowe, 
przywieszki katalogowe i podobne artykuły biurowe, z metali nieszlachetnych; zszywki w pasmach 
(na przykład biurowe, tapicerskie, do pakowania), z metali nieszlachetnych 

0 

8306 Dzwonki, gongi i podobne artykuły nieelektryczne, z metali nieszlachetnych; statuetki i pozostałe 
ozdoby, z metali nieszlachetnych; ramy do fotografii, obrazów lub podobne, z metali nieszlachet
nych; lustra z metali nieszlachetnych 

0 

8307 Przewody rurowe giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez 0 

8308 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami lub innymi zamknięciami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, 
oczka, pętelki i podobne, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, 
zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych artykułów gotowych, nity rurkowe lub 
rozwidlone, z metali nieszlachetnych; wisiorki i ozdoby z metali nieszlachetnych 

0 

8309 Korki, pokrywki i wieczka (włączając korki z główką, zakrętki i korki ułatwiające nalewanie), 
kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i pozostałe akcesoria do 
opakowań, z metali nieszlachetnych 

0 

8310 Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery i inne symbole, 
z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją 9405 

0 

8311 Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych lub z węglików 
metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, w rodzaju stosowanych do lutowania miękkiego lub 
twardego, spawania lub osadzania metali, lub węglików metali; druty i pręty z aglomerowanych 
proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natryskowej 

0 

84 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH 
CZĘŚCI 

8401 Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; 
maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów 

0 

8402 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej 
wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturowe 

0 

8403 Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402 0 

8404 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 8403 
(na przykład podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy, podgrzewacze 
powietrza); skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 

0 

8405 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez 
nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami 
wytwarzanego gazu lub bez nich 

0 

8406 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary 0 

8407 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub 
obrotowy 

0 

8408 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne) 0
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8409 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 
8408 

0 

8410 Turbiny hydrauliczne, koła wodne oraz ich regulatory 0 

8411 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe 0 

8412 Pozostałe silniki i siłowniki 0 

8413 Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy 0 

8414 Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy 
wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami 

0 

8415 Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany 
temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji 
wilgotności 

0 

8416 Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe pyłowe lub na gaz; mechaniczne podawacze 
węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz 
podobne urządzenia 

0 

8417 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, włączając piece do spopielania, nieelektryczne 0 

8418 Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; 
pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415 

0 

8419 Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem 
pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów 
w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, desty
lowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, 
suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, 
w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe 
lub pojemnościowe, nieelektryczne 

0 

8420 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz 
walce do tych urządzeń 

0 

8421 Wirówki, włączając suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania 
cieczy lub gazów 

0 

8422 Zmywarki do naczyń; urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników; 
urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek, puszek, 
pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub podob
nych pojemników; pozostałe urządzenia do pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do 
pakowania termokurczliwego); urządzenia do gazowania napojów 

0 

8423 Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do 
liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag 

0 

8424 Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub 
rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urzą
dzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające 
strumień czynnika roboczego 

0 

8425 Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki 0 

8426 Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe; bramownice drogowe, wozy 
okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigo
wymi 

0 

8427 Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podno
szące lub przenoszące 

0
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8428 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (na przykład 
windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe) 

0 

8429 Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, łado
warki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne 

0 

8430 Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, 
zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub 
wyciągania pali; pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 

0 

8431 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 
8425 do 8430 

0 

8432 Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęg
nacji trawników lub terenów sportowych 

0 

8433 Maszyny żniwne i omłotowe, włączając prasy do belowania słomy i paszy; kosiarki do trawników 
i do pozyskiwania siana; urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców 
lub pozostałych produktów rolnych, inne niż urządzenia objęte pozycją 8437 

0 

8434 Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie 0 

8435 Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji wina, jabłecznika, 
soków owocowych lub podobnych napojów 

0 

8436 Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, włączając kiełkow
niki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub cieplne; inkubatory i wylęgarnie drobiu 

0 

8437 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw 
strączkowych; urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub suszonych 
warzyw strączkowych, inne niż urządzenia stosowane w gospodarstwie rolnym 

0 

8438 Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego 
przygotowania lub produkcji żywności, napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przy
rządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych 

0 

8439 Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub 
obróbki wykańczającej papieru lub tektury 

0 

8440 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki 0 

8441 Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki 
i krajalnice wszelkich typów 

0 

8442 Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż obrabiarki objęte pozycjami od 8456 do 8465) do 
przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, 
cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do 
celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane) 

0 

8443 Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów 
drukarskich objętych pozycją 8442; pozostałe drukarki, urządzenia kopiujące i telekopiarki, połą
czone lub nie; ich części i akcesoria 

0 

8444 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów włókienniczych 
chemicznych 

0
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8445 Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych; przędzarki, łączniarki lub skręcarki oraz 
pozostałe maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej; motarki lub przewijarki (włączając 
przewijarki wątkowe) włókiennicze oraz maszyny do przygotowania przędzy włókienniczej do 
stosowania na maszynach objętych pozycją 8446 lub 8447 

0 

8446 Maszyny tkackie (krosna) 0 

8447 Dziewiarki, zszywarki-trykotarki i maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, 
aplikacji, plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania 

0 

8448 Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycjami 8444, 8445, 8446 lub 8447 (na przykład 
nicielnice, żakardy, automatyczne mechanizmy zatrzymujące, mechanizmy do zmiany czółenek); 
części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych niniejszą 
pozycją lub objętych pozycjami 8444, 8445, 8446 lub 8447 (na przykład wrzeciona i skrzydełka 
wrzecion, obicia zgrzeblarskie, grzebienie, filiery, czółenka, struny nicielnicowe i ramki nicielnic, 
igły do wyrobów pończoszniczych) 

0 

8449 Urządzenia do produkcji lub wykańczania filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci kształ
towej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; formy na kapelusze 

0 

8450 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące 0 

8451 Maszyny i urządzenia (inne niż maszyny objęte pozycją 8450) do prania, czyszczenia, wyżymania, 
suszenia, prasowania (włączając prasy do zgrzewania), wybielania, farbowania, klejenia, apreturo
wania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów 
włókienniczych oraz urządzenia do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub 
na inne podłoże, stosowane przy produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; maszyny do 
zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych 

0 

8452 Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, 
podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia 

0 

8453 Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry 
wyprawionej, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub 
skóry wyprawionej, inne niż maszyny do szycia 

0 

8454 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub 
w odlewniach metali 

0 

8455 Walcarki do metali oraz ich walce 0 

8456 Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą 
lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elek
trochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego 

0 

8457 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) i wielostanowiskowe obrabiarki 
przestawialne, do metalu 

0 

8458 Tokarki (włączając centra tokarskie) do usuwania metalu 0 

8459 Obrabiarki (włączając obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) do wiercenia, 
wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do obróbki metalu przez jego 
skrawanie, inne niż tokarki (włączając centra tokarskie) objęte pozycją 8458 

0 

8460 Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, do ostrzenia, szlifowania, 
gładzenia, docierania, polerowania lub innej obróbki wykańczającej powierzchnie metali lub 
cermetali za pomocą toczaków (okrągłych tarcz z piaskowca do ostrzenia narzędzi), narzędzi 
i materiałów ściernych lub polerujących, inne niż obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki 
wykańczającej uzębień kół zębatych objęte pozycją 8461 

0
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8461 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, strugania poprzecznego, dłutowania, przeciągania, do naci
nania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do piłowania, obcinania lub przecinania 
oraz pozostałe obrabiarki działające przez skrawanie metalu, cermetali, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone 

0 

8462 Obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matryco
wego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, 
spłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub 
węglików metali, wyżej niewymienione 

0 

8463 Pozostałe obrabiarki do obróbki metalu lub cermetali, bez usuwania materiału 0 

8464 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub 
podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno 

0 

8465 Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego 
łączenia) do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twar
dych materiałów 

0 

8466 Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozy
cjami od 8456 do 8465, włączając uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice 
gwinciarskie maszynowe (samootwierające), podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obra
biarek; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej 

0 

8467 Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub 
nieelektrycznym 

0 

8468 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nawet przy
stosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515; maszyny i urządzenia do gazowego odpusz
czania powierzchniowego 

0 

8469 Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny do redagowania tekstów 0 

8470 Maszyny liczące i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania 
i wyświetlania danych; maszyny do księgowania, frankowania, maszyny do wydawania biletów 
i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące; kasy rejestrujące 

0 

8471 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne 
lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz 
maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

0 

8472 Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, 
automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia 
do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze) 

0 

8473 Części i akcesoria (inne niż pokrowce, futerały i tym podobne) nadające się do stosowania 
wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8469 do 8472 

0 

8474 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, oddzielania, płukania, przemywania, zgnia
tania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania ziemi, kamieni, rud lub pozostałych substancji 
mineralnych, w postaci stałej (włączając proszek lub pastę); maszyny do aglomerowania, kształ
towania lub formowania stałych paliw mineralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, 
materiałów gipsowych lub pozostałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty; 
maszyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych 

0 

8475 Maszyny do montażu żarówek i pozostałych lamp elektrycznych, lamp elektronowych lub foto
graficznych lamp błyskowych, w obudowach szklanych; maszyny do wyrobu lub obróbki na 
gorąco szkła lub wyrobów szklanych 

0 

8476 Automaty do sprzedaży różnych towarów (na przykład znaczków pocztowych, papierosów, 
potraw lub napojów), włączając automaty do rozmieniania pieniędzy 

0
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8477 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, 
niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0 

8478 Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej 
w niniejszym dziale 

0 

8479 Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymie
nione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0 

8480 Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali 
(inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucz
nych 

0 

8481 Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub podob
nych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznie 

0 

8482 Łożyska toczne 0 

8483 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk 
i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub 
śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając 
przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielo
krążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne) 

0 

8484 Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub 
więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się 
między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczne 

0 

8486 Maszyny i aparaty w rodzaju stosowanych wyłącznie lub zasadniczo do produkcji kryształów 
półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektro
nicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych; maszyny i aparaty wyszcze
gólnione w uwadze 9 (C) do niniejszego działu; części i akcesoria 

0 

8487 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub 
innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0 

85 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY 
I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU 
I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW 

8501 Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych) 0 

8502 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe 0 

8503 Części nadające się wyłącznie lub zasadniczo do maszyn objętych pozycją 8501 lub 8502 0 

8504 Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki 0 

8505 Elektromagnesy; magnesy stałe i artykuły, które mają stać się stałymi magnesami po namagneso
waniu; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przytrzymu
jące, elektromagnetyczne sprzęgła stałe, sprzęgła włączalne w ruchu i hamulce; elektromagne
tyczne głowice podnośnikowe 

0 

8506 Ogniwa i baterie galwaniczne 0 

8507 Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włączając kwadratowe) 0 

8508 Odkurzacze 0 

8509 Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego z własnym silnikiem elektrycznym, inny niż 
odkurzacze objęte pozycją 8508 

0
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8510 Golarki, maszynki do strzyżenia i urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elek
trycznym 

0 

8511 Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice 
iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prąd
nice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi 
silnikami 

0 

8512 Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 
8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb, 
w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach mechanicznych 

0 

8513 Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład 
suchych baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją 8512 

0 

8514 Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub 
strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej mate
riałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych 

0 

8515 Elektryczne (włącznie z elektrycznie ogrzewanymi gazem), maszyny i aparatura do lutowania 
miękkiego, lutowania twardego lub spawania, metodą laserową lub inną wiązką światła lub 
fotonów, ultradźwiękami, wiązką elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego, 
nawet nadające się do cięcia; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali 
lub cermetali 

0 

8516 Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe, elektryczne; 
aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, elektryczna; przyrządy fryzjerskie (na przykład 
suszarki do włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do rąk, elek
trotermiczne; żelazka do prasowania, elektryczne; urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju stoso
wanych do użytku domowego; oporowe elementy grzejne, elektryczne, inne niż te objęte pozycją 
8545 

0 

8517 Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewo
dowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając 
aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub 
rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 
8525, 8527 lub 8528 

0 

8518 Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; słuchawki nagłowne i douszne, nawet 
połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników; 
wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały dźwię
kowe, elektryczne 

0 

8519 Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku 0 

8521 Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do 
odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo) 

0 

8522 Części i akcesoria odpowiednie do stosowania wyłącznie lub głównie w aparaturach objętych 
pozycjami od 8519 do 8521 

0 

8523 Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do 
rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do 
produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37 

0 

8525 Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub apara
turę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz 
rejestrujące kamery wideo 

0 

8526 Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową 0
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8527 Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku lub zegarem 

0 

8528 Monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla 
telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazu 

0 

8529 Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528 0 

8530 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, 
tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach (inne niż te 
objęte pozycją 8608) 

0 

8531 Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (na przykład dzwonki, syreny, tablice sygna
lizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), elektryczna, inna niż 
ta objęta pozycją 8512 lub 8530 

0 

8532 Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe 0 

8533 Rezystory (włączając reostaty i potencjometry), niebędące rezystorami grzejnymi 0 

8534 Obwody drukowane 0 

8535 Aparatura elektryczna do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służąca do 
wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (na 
przykład, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, tłumiki przepięciowe, 
wtyki i inne złącza, skrzynki przyłączowe), do napięć przekraczających 1 000 V 

0 

8536 Aparatura elektryczna do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wyko
nywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów (na przykład przełączniki, 
przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki przepięciowe, wtyki, gniazda, oprawki lamp i inne złącza, 
skrzynki przyłączowe), do napięć nieprzekraczających 1 000 V; złącza do włókien optycznych, 
wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych 

0 

8537 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej 
w dwie lub więcej aparatur objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania 
lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, 
objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta 
pozycją 8517 

0 

8538 Części stosowane wyłącznie lub zasadniczo w aparaturze objętej pozycją 8535, 8536 lub 8537 0 

8539 Żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz 
promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe 

0 

8540 Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), z katodą zimną lub fotokatodą (na przykład 
lampy próżniowe lub gazowane czyli wypełnione parami lub gazem, lampy prostownicze 
z parami rtęci, lampy oscyloskopowe, kineskopy, lampy analizujące do kamer telewizyjnych) 

0 

8541 Diody, tranzystory i podobne urządzenia półprzewodnikowe; światłoczułe urządzenia półprzewod
nikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące 
(elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne w oprawkach 

0 

8542 Elektroniczne układy scalone 0 

8543 Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłą
czone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0
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8544 Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) 
oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złączki; przewody 
z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone 
z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki 

0 

8545 Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły 
z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice 

0 

8546 Izolatory elektryczne z dowolnego materiału 0 

8547 Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie 
z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (na przykład gniazda 
z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, 
inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych 
pokrytych materiałem izolacyjnym 

0 

8548 Odpady i braki, ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; 
zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn 
i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0 

86 LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; 
OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; 
KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHA
NICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE) 

8601 Lokomotywy szynowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego lub z akumulatorów 0 

8602 Pozostałe lokomotywy; tendry 0 

8603 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, 
inne niż te objęte pozycją 8604 

0 

8604 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym (na przykład wagony 
warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji 
toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny) 

0 

8605 Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, 
pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez włas
nego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604) 

0 

8606 Wagony towarowe, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu 0 

8607 Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 0 

8608 Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia 
sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądo
wych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części 

0 

8609 Pojemniki i kontenery (włączając do przewozu cieczy) przystosowane do przewozu jednym lub 
więcej środkami transportu 

0 

87 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 

8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) 0 

8702 Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą 0 

8703 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu 
osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi 

0
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8704 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów 0 

8705 Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudo
wane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi 
samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne 
warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) 

0 

8706 Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 
8705 

0 

8707 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705 0 

8708 Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705 0 

8709 Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone 
w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, 
portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych 
na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów 

0 

8710 Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części 
tych pojazdów 

0 

8711 Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem 
bocznym lub bez; wózki boczne 

0 

8712 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilni
kowe 

0 

8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny 
sposób 

0 

8714 Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713 0 

8715 Wózki dziecięce i ich części 0 

8716 Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części 0 

88 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI 

8801 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu 0 

8802 Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, samoloty); statki kosmiczne (włączając 
sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych 

0 

8803 Części towarów objętych pozycją 8801 lub 8802 0 

8804 Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) oraz spadochrony wirnikowe; części 
i akcesoria do nich 

0 

8805 Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające 
lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory 
lotu; części do powyższych maszyn i urządzeń 

0 

89 STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE 

8901 Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki 
pływające, do przewozu osób lub towarów 

0 

8902 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub 
konserwowania wyrobów rybołówstwa 

0 

8903 Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki 0
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8904 Holowniki i pchacze 0 

8905 Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, 
których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające 
doki; pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub produkcyjne 

0 

8906 Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie 
wioślarskie 

0 

8907 Pozostałe konstrukcje pływające (na przykład tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki 
nawigacyjne) 

0 

8908 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania 0 

90 PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, 
POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH 
CZĘŚCI I AKCESORIA 

9001 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte 
pozycją 8544; arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontak
towe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, 
inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie 

0 

9002 Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, opra
wione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego 
rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie 

0 

9003 Oprawki do okularów korekcyjnych, okularów ochronnych (gogli) i tym podobnych oraz ich 
części 

0 

9004 Okulary, gogle i tym podobne, okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów 0 

9005 Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania; pozostałe przyrządy astrono
miczne oraz ich mocowania, z wyłączeniem przyrządów radioastronomicznych 

0 

9006 Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki 
błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539 

0 

9007 Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania 
dźwięku 

0 

9008 Rzutniki obrazów, inne niż kinematograficzne; powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne 
(inne niż kinematograficzne) 

0 

9010 Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych (włączając kinematograficzne), niewy
mienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; negatywoskopy; ekrany projekcyjne 

0 

9011 Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikro
projekcji 

0 

9012 Mikroskopy nieoptyczne; aparatura dyfrakcyjna 0 

9013 Urządzenia ciekłokrystaliczne niestanowiące artykułów uwzględnionych bardziej szczegółowo 
w innych pozycjach; lasery, inne niż diody laserowe; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, 
niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0 

9014 Kompasy, busole morskie; pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjne 0
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9015 Przyrządy i urządzenia miernicze (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, 
oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów 
i busoli; dalmierze 

0 

9016 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami 0 

9017 Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obliczeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, 
kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do 
pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwmiarki), 
niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale 

0 

9018 Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając 
aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku 

0 

9019 Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; 
aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub do pozostałych 
respiratorów leczniczych 

0 

9020 Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych niepo
siadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów 

0 

9021 Urządzenia ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny 
i pozostałe urządzenia stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe oraz pozostałe 
urządzenia zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa 

0 

9022 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub 
gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryj
nych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz pozos
tałymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami 
sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami i podobnymi, do badań lub leczenia 

0 

9023 Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (na przykład do 
nauczania lub na wystawach), nienadające się do innych zastosowań 

0 

9024 Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub 
podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów 
włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych) 

0 

9025 Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, 
psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów 

0 

9026 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych para
metrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnienio
mierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 
9015, 9028 lub 9032 

0 

9027 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, 
spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli 
lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy 
i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomie
rzami); mikrotomy 

0 

9028 Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, 
włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 

0 

9029 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze 
i podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy 

0 

9030 Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wiel
kości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do 
pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub 
innych promieni jonizujących 

0
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9031 Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie 
indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe 

0 

9032 Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli 0 

9033 Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, 
urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90 

0 

91 ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI 

9101 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, 
w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym 

0 

9102 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te 
objęte pozycją 9101 

0 

9103 Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104 0 

9104 Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego 
typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek 
pływających 

0 

9105 Pozostałe zegary 0 

9106 Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny 
sposób wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem 
synchronicznym (na przykład czasomierze rejestrujące, dawkowniki czasu) 

0 

9107 Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi 0 

9108 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane 0 

9109 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane 0 

9110 Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane 
(zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; 
wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe 

0 

9111 Koperty zegarków i ich części 0 

9112 Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym 
działem, oraz ich części 

0 

9113 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części 0 

9114 Pozostałe części zegarów lub zegarków 0 

92 INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW 

9201 Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe 0 

9202 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy) 0 

9205 Pozostałe dęte instrumenty muzyczne (na przykład klarnety, trąbki, kobzy, dudy) 0 

9206 Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy) 0 

9207 Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elek
trycznie (na przykład organy, gitary, akordeony) 

0
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9208 Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozostałe 
instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycją niniejszego działu; wabiki dowolnego 
rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne 

0 

9209 Części (na przykład mechanizmy pozytywek) i akcesoria instrumentów muzycznych (na przykład 
karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych); metronomy, widełki stroi
kowe i kamertony dęte wszystkich typów 

0 

93 BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 

9301 Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń biała, objęte pozycją 9307 Patrz: 
Załącz

nik 

9302 Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304 Patrz: 
Załącz

nik 

9303 Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego 
(na przykład strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice 
oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do 
strzelania ślepymi nabojami, do uboju zwierząt, wyrzutnie linki) 

Patrz: 
Załącz

nik 

9304 Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), 
z wyłączeniem tej objętej pozycją 9307 

Patrz: 
Załącz

nik 

9305 Części i akcesoria artykułów objętych pozycjami od 9301 do 9304 Patrz: 
Załącz

nik 

9306 Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobne uzbrojenie wojenne oraz ich części; naboje 
i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części, włączając przybitki do nabojów śrutowych 
i kulowych 

Patrz: 
Załącz

nik 

9307 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do takiej broni Patrz: 
Załącz

nik 

94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE 
ARTYKUŁY WYPYCHANE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ 
NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; REKLAMY ŚWIETLNE, PODŚWIETLANE 
TABLICE I ZNAKI INFORMACYJNE I PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE 

9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, 
oraz ich części 

0 

9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły 
do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie 
i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych artykułów 

0 

9403 Pozostałe meble i ich części 0 

9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne (na przykład materace, kołdry, pierzyny, 
poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny 
materiał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte 

0 

9405 Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, 
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki 
informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 

0 

9406 Budynki prefabrykowane 0
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95 ZABAWKI, GRY I ARTYKUŁY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA 

9503 Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołach; 
wózki dla lalek; lalki; pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekrea
cyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzaju 

0 

9504 Sprzęt do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, włączając bilardy elektryczne, stoły bilar
dowe, specjalne stoły do gier rozgrywanych w kasynach oraz wyposażenie automatycznych 
kręgielni 

0 

9505 Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria do sztuk magicznych 
i żartów 

0 

9506 Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych, do pozos
tałych sportów (włączając tenis stołowy) lub do gier na świeżym powietrzu, niewymienione ani 
niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny kąpielowe i wioślarskie 

0 

9507 Wędziska, haczyki na ryby i pozostałe artykuły wędkarskie; podbieraki, podrywki, siatki na motyle 
i podobne sieci; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705) oraz podobne przybory 
łowieckie lub strzeleckie 

0 

9508 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; 
wędrowne cyrki i wędrowne menażerie; wędrowne teatry 

0 

96 ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE 

9601 Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do 
rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając arty
kuły otrzymane przez formowanie) 

0 

9602 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich 
materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub 
mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) 
oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny 

0 

9603 Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), 
ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania 
wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki 
i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe) 

0 

9604 Sita i przesiewacze, ręczne 0 

9605 Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia 0 

9606 Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; 
półprodukty guzików 

0 

9607 Zamki błyskawiczne i ich części 0 

9608 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami 
porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; 
obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych 
artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609 

0 

9609 Ołówki (inne niż ołówki objęte pozycją 9608), kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysun
kowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie 

0 

9610 Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione 0 

9611 Datowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub 
tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcz
nego drukowania takimi wierszownikami 

0
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Kod Tekst Stawka 
celna 

9612 Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do 
otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone 
tuszem, w pudełkach lub bez 

0 

9613 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, nawet mechaniczne lub elektryczne, oraz 
części, inne niż kamienie do zapalniczek i knoty 

0 

9614 Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części 0 

9615 Grzebienie, wsuwki do włosów i podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek 
i podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części 

0 

9616 Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice; puszki do 
pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych 

0 

9617 Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż 
wkłady szklane 

0 

9618 Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automatyczne manekiny i inne ruchome wystawy, 
stosowane do wyposażania wystaw sklepowych 

0 

97 DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI 

9701 Obrazy, rysunki i pastele, wykonane wyłącznie ręcznie, inne niż rysunki objęte pozycją 4906 oraz 
inne artykuły przemysłowe malowane lub zdobione ręcznie; kolaże i podobne płyty dekoracyjne 

0 

9702 Oryginalne ryciny, sztychy i litografie 0 

9703 Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów 0 

9704 Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, 
papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te 
objęte pozycją 4907 

0 

9705 Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, 
historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnograficzne lub numizmatyczne 

0 

9706 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat 0
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ZAŁĄCZNIK II 

Wyjątki, uzgodnienia przejściowe i mechanizmy ochronne 

1. W odniesieniu do produktów objętych działem 93 (broń i amunicja), Strona WE nadal stosuje stawkę celną obowią
zującą względem krajów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania (KNU). 

2. a) W okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2015 r. Strona WE może nałożyć cło stosowane 
do krajów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania na pochodzące z państwa EPA produkty objęte pozycją 
taryfową 1701, przywożone w ilościach przekraczających następujące poziomy wyrażone w ekwiwalencie białego 
cukru, które mogą prowadzić do zakłóceń na rynku cukru Strony WE: 

(i) 3,5 mln ton w roku gospodarczym takich produktów pochodzących z państw należących do grupy państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państwa AKP), sygnatariuszy umowy z Kotonu, oraz 

(ii) 1,38 mln ton w roku gospodarczym 2009/2010 takich produktów pochodzących z państw AKP, które nie są 
uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za kraje najsłabiej rozwinięte. Wielkość 1,38 mln ton 
zostanie zwiększona do 1,45 mln ton w roku gospodarczym 2010/2011, i do 1,6 mln ton w czterech 
kolejnych latach gospodarczych. 

b) Przywóz produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z jakiegokolwiek państwa EPA, które jest 
uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jeden z krajów najsłabiej rozwiniętych, nie podlega 
postanowieniom ust. 2 lit a) niniejszego załącznika. Przywóz taki nadal podlega jednak przepisom Umowy ( 1 ) 
dotyczącym dwustronnych środków ochronnych. 

c) Stosowanie cła nałożonego w stosunku do krajów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania ustaje 
z końcem roku gospodarczego, w którym zostało wprowadzone. 

3. Od dnia 1 października 2015 r. do celów stosowania postanowień artykułu EPA odnoszącego się do dwustronnych 
środków ochronnych uznaje się iż zakłócenia na rynkach produktów objętych pozycją taryfową 1701 mają miejsce 
w sytuacji, gdy cena rynkowa białego cukru we Wspólnocie Europejskiej przez dwa kolejne miesiące spada poniżej 
poziomu 80 procent średniej ceny rynkowej białego cukru we Wspólnocie Europejskiej z poprzedniego roku gospo
darczego. 

4. Od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2015 r. produkty objęte pozycjami taryfowymi 1704 90 99, 
1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 i 2106 90 98 podlegają specjalnemu mechanizmowi nadzoru w celu zapew
nienia, że uzgodnienia przewidziane w ust. 2 nie są obchodzone. W przypadku gdyby nastąpił łączny wzrost wielkości 
przywozu takich produktów pochodzących z państw EPA o ponad 20 procent w okresie 12 kolejnych miesięcy 
w porównaniu ze średnią roczną wielkością przywozu w trzech poprzednich okresach dwunastomiesięcznych, Strona 
WE analizuje strukturę handlu, zasadność gospodarczą przywozu i zawartość cukru w przywożonych towarach oraz, 
jeżeli stwierdzi, że taki przywóz jest wykorzystywany do obejścia uzgodnień przewidzianych w ust. 2, może zawiesić 
traktowanie preferencyjne i wprowadzić specyficzne stawki KNU mające zastosowanie do przywozu zgodnie ze 
Wspólną taryfą celną Wspólnoty Europejskiej dla produktów objętych pozycjami taryfowymi 1704 90 99, 
1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 i 2106 90 98 pochodzących z państw EPA. Postanowienia ust. 2 lit. b) i c) 
stosuje się, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do działań podjętych na podstawie tego ustępu. 

5. W okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2012 r. w odniesieniu do produktów objętych pozycją 
taryfową 1701 nie przyznaje się preferencyjnego pozwolenia na przywóz, chyba że importer podejmie się zakupu 
takich produktów po cenie nie niższej niż 90 procent ceny referencyjnej ustalonej przez Stronę WE dla danego roku 
gospodarczego. 

6. Stawki KNU nadal mają zastosowanie do produktów objętych pozycjami taryfowymi 0803 00 19 pochodzących 
z państw EPA oraz dopuszczonych do swobodnego obrotu w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty. Stawki 
KNU nadal mają zastosowanie do produktów objętych pozycjami taryfowymi 1701 pochodzących z państw EPA oraz 
dopuszczonych do swobodnego obrotu we francuskich departamentach zamorskich. Postanowienia te stosuje się przez 
okres 10 lat. Okres ten zostaje przedłużony na kolejny okres 10 lat, chyba że Strony Umowy postanowią inaczej.
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( 1 ) W tym celu i w drodze odstępstwa od artykułu Umowy EPA odnoszącego się do dwustronnych środków ochronnych, dane państwo 
EPA uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jeden z krajów najsłabiej rozwiniętych może podlegać środkom 
ochronnym.


