
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do Przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57 z dnia 28 lutego 2009 r.) 

Strony 47–356, załącznik III (Cła na towary pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej) 

Załącznik III, zawierający tekst w języku francuskim, zastępuje się tekstem w brzmieniu: 

„ZAŁĄCZNIK III 

Cła na towary pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej 

Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

010110 Konie i osły hodowlane, czystorasowe 30 % 1 

010190 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe (z wyłączeniem hodowlanych czystoraso
wych) 

30 % 3 

010210 Bydło hodowlane czystorasowe 5 % 1 

010290 Bydło żywe (z wyłączeniem zwierząt hodowlanych czystorasowych) 30 % 3 

010310 Świnie hodowlane czystorasowe 5 % 1 

010391 Świnie czystorasowe, żywe, o masie < 50 kg (z wyłączeniem hodowlanych 
czystorasowych) 

30 % 3 

010392 Świnie czystorasowe, żywe, o masie ≥ 50 kg (z wyłączeniem hodowlanych 
czystorasowych) 

30 % 3 

010410 Owce żywe 30 % 3 

010420 Kozy żywe 30 % 3 

010511 Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, żywe, o masie ≤ 185 g (z wyłączeniem 
indyków i perliczek) 

5 % 1 

010512 Indyki domowe żywe, o masie ≤ 185 g 5 % 1 

010519 Kaczki, gęsi lub perliczki domowe, żywe, o masie ≤ 185 g 5 % 1 

010592 Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, żywe, o masie > 185 g, ale ≤ 2 kg 30 % 3 

010593 Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, żywe, o masie > 2 kg 30 % 3 

010599 Kaczki, gęsi, indyki i perliczki domowe, żywe, o masie > 185 g 30 % 3 

010611 Naczelne żywe 30 % 1 

010612 Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni) oraz manaty i krowy 
morskie (ssaki z rzędu syren), żywe 

30 % 1
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Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

010619 Ssaki żywe (z wyłączeniem naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów 
(ssaków z rzędu waleni), manatów i krów morskich (ssaków z rzędu syren) 
oraz koni, osłów, mułów, osłomułów, bydła, świń, owiec i kóz) 

30 % 1 

010620 Gady żywe, np. węże, żółwie, aligatory, kajmany, iguany, gawiale i jaszczurki 30 % 1 

010631 Ptaki drapieżne żywe 30 % 3 

010632 Papugowate żywe, włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu 30 % 3 

010639 Ptaki żywe (z wyłączeniem ptaków drapieżnych oraz papugowatych, (włączając 
papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)) 

30 % 3 

010690 Zwierzęta żywe (z wyłączeniem ssaków, gadów, ptaków, ryb, skorupiaków, 
mięczaków oraz pozostałych bezkręgowców wodnych i hodowli mikroorga
nizmów itp.) 

30 % 3 

020110 Tusze i półtusze z bydła, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020120 Kawałki mięsa z bydła, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz), świeże lub 
schłodzone 

20 % 5 

020130 Mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020210 Tusze i półtusze z bydła, zamrożone 20 % 5 

020220 Kawałki mięsa z bydła, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz), zamrożone 20 % 5 

020230 Mięso z bydła, bez kości, zamrożone 20 % 5 

020311 Tusze i półtusze ze świń, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020312 Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, z mięsa ze świń, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020319 Mięso ze świń, świeże lub schłodzone (z wyłączeniem tusz i półtusz oraz 
szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi) 

20 % 5 

020321 Tusze i półtusze ze świń, zamrożone 20 % 5 

020322 Szynki, łopatki i ich kawałki z mięsa ze świń, bez kości, zamrożone 20 % 5 

020329 Mięso ze świń, zamrożone (z wyłączeniem tusz i półtusz oraz szynek, łopatek 
i ich kawałków, bez kości) 

20 % 5 

020410 Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020421 Tusze i półtusze z owiec (z wyłączeniem jagniąt), świeże lub schłodzone 20 % 5 

020422 Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz), świeże lub 
schłodzone 

20 % 5 

020423 Kawałki mięsa z owiec, bez kości, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020430 Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone 20 % 5
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Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

020441 Tusze i półtusze z owiec (z wyłączeniem jagniąt), zamrożone 20 % 5 

020442 Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz), zamrożone 20 % 5 

020443 Kawałki mięsa z owiec, bez kości, zamrożone 20 % 5 

020450 Mięso z kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone 20 % 5 

020500 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamro 
żone 

20 % 5 

020610 Jadalne podroby z bydła, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020621 Jadalne ozory z bydła, zamrożone 20 % 5 

020622 Jadalne wątroby z bydła, zamrożone 20 % 5 

020629 Jadalne podroby z bydła, zamrożone (z wyłączeniem ozorów i wątrób) 20 % 5 

020630 Jadalne podroby ze świń, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020641 Jadalne wątroby ze świń, zamrożone 20 % 5 

020649 Jadalne podroby ze świń, zamrożone (z wyłączeniem wątrób) 20 % 5 

020680 Jadalne podroby z owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów, świeże lub 
schłodzone 

20 % 5 

020690 Jadalne podroby z owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów, zamrożone 20 % 5 

020711 Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone 20 % 5 

020712 Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, niecięte na kawałki, zamrożone 20 % 5 

020713 Kawałki i jadalne podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub 
schłodzone 

20 % 5 

020714 Zamrożone kawałki i podroby jadalne z ptactwa z gatunku Gallus domesticus 20 % 5 

020724 Świeże lub schłodzone indyki z gatunku domesticus, niecięte na kawałki 20 % 5 

020725 Zamrożone indyki z gatunku domesticus, niecięte na kawałki 20 % 5 

020726 Świeże lub schłodzone kawałki i podroby jadalne z indyków z gatunku domes
ticus 

20 % 5 

020727 Zamrożone kawałki i podroby jadalne z indyków z gatunku domesticus 20 % 5 

020732 Świeże lub schłodzone kaczki, gęsi i perliczki z gatunku domesticus, niecięte na 
kawałki 

20 % 5 

020733 Zamrożone kaczki, gęsi i perliczki z gatunku domesticus, niecięte na kawałki 20 % 5 

020734 Świeże lub schłodzone jadalne wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsi 
z gatunku domesticus 

20 % 3
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Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

020735 Świeże lub schłodzone kawałki i podroby jadalne z kaczek, gęsi lub perliczek 
z gatunku domesticus (z wyjątkiem z wątróbek otłuszczonych) 

20 % 5 

020736 Zamrożone kawałki i podroby jadalne z kaczek, gęsi lub perliczek z gatunku 
domesticus 

20 % 5 

020810 Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i podroby jadalne z królików lub 
zajęcy 

20 % 5 

020820 Świeże, schłodzone lub zamrożone żabie udka 20 % 3 

020830 Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i podroby jadalne z naczelnych 20 % 3 

020840 Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i podroby jadalne z wielorybów, 
delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni” oraz z manatów i krów morskich 
„ssaki z rzędu syren” 

20 % 3 

020850 Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i podroby jadalne z gadów „np. 
węży, żółwi, krokodyli” 

20 % 3 

020890 Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i podroby jadalne z gołębi, fok, 
dziczyzny, reniferów i pozostałych zwierząt (z wyjątkiem bydła, świń, owiec, 
kóz, koni, osłów, mułów, osłomułów, drobiu „ptactwo z gatunku Gallus domes
ticus, kaczki, gęsi, indyki, perliczki”, królików, zajęcy, naczelnych, wielorybów, 
delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni”, manatów i krów morskich „ssaki 
z rzędu syren”, gadów i żabich udek) 

20 % 3 

020900 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub 
inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, 
suszone lub wędzone 

20 % 5 

021011 Szynki, łopatki i kawałki mięsa ze świń, solone, w solance, suszone lub 
wędzone, z kośćmi 

20 % 5 

021012 Boczek i jego kawałki, ze świń, solony, w solance, suszony lub wędzony 20 % 5 

021019 Mięso ze świń (z wyłączeniem szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi oraz 
boczku i jego kawałków), solone, w solance, suszone lub wędzone 

20 % 5 

021020 Mięso z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone 20 % 5 

021091 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz jadalne 
mączki i mąki, z mięsa lub podrobów z naczelnych 

20 % 3 

021092 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz jadalne 
mączki i mąki, z mięsa lub podrobów z wielorybów, delfinów i morświnów 
(ssaków z rzędu waleni) oraz z manatów i krów morskich (ssaków z rzędu 
syren) 

20 % 3 

021093 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz jadalne 
mączki i mąki, z mięsa lub podrobów z gadów, np. węży, żółwi, aligatorów 

20 % 3 

021099 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz jadalne 
mączki i mąki, z mięsa lub podrobów (z wyłączeniem mięsa z bydła i świń 
oraz mięsa i podrobów jadalnych z naczelnych, wielorybów, delfinów 
i morświnów (ssaków z rzędu waleni) manatów i krów morskich (ssaków 
z rzędu syren) i gadów) 

20 % 5
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Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

030110 Ryby ozdobne żywe 30 % 3 

030191 Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), 
żywe 

30 % 3 

030192 Węgorze żywe (Anguilla spp.) 30 % 3 

030193 Karp żywy 30 % 3 

030199 Ryby żywe (z wyłączeniem ryb ozdobnych, pstrągów i troci (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) węgorzy (Anguilla spp.) 
i karpi) 

30 % 3 

030211 Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysoga
ster), świeże lub schłodzone 

20 % 3 

030212 Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhyn
chus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), świeże 
lub schłodzone 

20 % 5 

030219 Łososiowate (z wyłączeniem pstrągów i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache i Oncorhynchus chrysogaster) łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego 
(Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)), świeże lub schłodzone 

20 % 5 

030221 Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), halibut biały (Hippoglossus hippo
glossus) i halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis), świeży lub schłodzony 

20 % 5 

030222 Gładzica (Pleuronectes platessa), świeża lub schłodzona 20 % 5 

030223 Sola (Solea spp.), świeża lub schłodzona 20 % 5 

030229 Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) 
(z wyłączeniem halibuta (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus 
i Hippoglossus stenolepis), gładzicy (Pleuronectes platessa) i soli (Solea spp.)), świeże 
lub schłodzone 

20 % 5 

030231 Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga), świeże lub schłodzone 20 % 5 

030232 Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), świeży lub schłodzony 20 % 5 

030233 Latający lub paskowany bonito, świeży lub schłodzony 20 % 5 

030234 Opastun (Thunnus obesus), świeży lub schłodzony 20 % 5 

030235 Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony 20 % 5 

030236 Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii), świeży lub schłodzony 20 % 5
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Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

030239 Tuńczyk z rodzaju Thunnus (z wyłączeniem Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 
Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thunnus maccoyii), świeży lub schłodzony 

20 % 5 

030240 Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), świeże lub schłodzone 20 % 5 

030250 Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus marcocephalus), świeże lub schłodzone 20 % 5 

030261 Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), brisling 
lub szprot (Sprattus sprattus), świeże lub schłodzone 

20 % 5 

030262 Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus), świeży lub schłodzony 20 % 5 

030263 Czarniak (Pollachius virens), świeży lub schłodzony 20 % 5 

030264 Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), świeże lub 
schłodzone 

20 % 5 

030265 Koleń i pozostałe rekiny, świeże lub schłodzone 20 % 5 

030266 Węgorze (Anguilla spp.), świeże lub schłodzone 20 % 5 

030269 Ryby słodkowodne i morskie (z wyłączeniem łososiowatych, płastug, tuńczy
ków, latającego lub paskowanego bonito, śledzi, dorszy, sardynek, sardyneli, 
brislinga lub szprotów, łupaczy, czarniaków, makreli, rekinów i węgorzy), 
świeże lub schłodzone 

20 % 5 

030270 Wątróbki, ikry i mlecze, świeże lub schłodzone 20 % 3 

030311 Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka), zamrożony 20 % 5 

030319 Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), 
zamrożony (z wyłączeniem nerki (łososia nerki) (Oncorhynchus nerka)) 

20 % 5 

030321 Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), 
zamrożone 

20 % 5 

030322 Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), zamrożone 30 % 5 

030329 Łososiowate zamrożone (z wyłączeniem łososia pacyficznego, łososia atlantyc
kiego, głowacicy oraz pstrąga i troci) 

20 % 5 

030331 Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), halibut biały (Hippoglossus hippo
glossus) i halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis), zamrożony 

20 % 5 

030332 Gładzica (Pleuronectes platessa), zamrożona 20 % 5 

030333 Sola (Solea spp.), zamrożona 20 % 5

PL L 10/176 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2013



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

030339 Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) 
(z wyłączeniem halibuta, gładzicy lub soli), zamrożone 

20 % 5 

030341 Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga), zamrożone 20 % 5 

030342 Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), zamrożony 20 % 5 

030343 Latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), zamrożony 20 % 5 

030344 Opastun (Thunnus obesus), zamrożony 20 % 5 

030345 Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), zamrożony 20 % 5 

030346 Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii), zamrożony 20 % 5 

030349 Tuńczyk z rodzaju Thunnus (z wyłączeniem Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 
Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thunnus maccoyii), zamrożony 

20 % 5 

030350 Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrożone 20 % 5 

030360 Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus marcocephalus), zamrożone 20 % 5 

030371 Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), brisling 
lub szprot (Sprattus sprattus), zamrożone 

20 % 3 

030372 Łupacz (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus), zamrożony 20 % 5 

030373 Czarniak (Pollachius virens), zamrożony 20 % 5 

030374 Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), zamrożona 20 % 3 

030375 Koleń i pozostałe rekiny, zamrożone 20 % 5 

030376 Węgorze (Anguilla spp.), zamrożone 20 % 5 

030377 Labraks (moron) i labraks centkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus puncta
tus), zamrożone 

20 % 5 

030378 Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.), zamrożone 20 % 3 

030379 Ryby słodkowodne i morskie, zamrożone (z wyłączeniem łososiowatych, płas
tug, tuńczyków, latającego lub paskowanego bonito, śledzi, dorszy, sardynek, 
sardyneli, brislinga lub szprotów, łupaczy, czarniaków, makreli, koleni i pozos
tałych rekinów, węgorzy, labraksów oraz morszczuków) 

20 % 5 

030380 Wątróbki z ryb, ikry i mlecze, zamrożone 30 % 3 

030410 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże lub schło
dzone 

30 % 5 

030420 Filety rybne zamrożone 30 % 5 

030490 Pozostałe mięso rybie, nawet rozdrobnione (z wyłączeniem filetów), zamrożone 30 % 5
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Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

030510 Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi 20 % 5 

030520 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance 20 % 5 

030530 Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone 20 % 5 

030541 Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhyn
chus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), wędzone, 
włącznie z filetami 

20 % 3 

030542 Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), wędzone, włącznie z filetami 20 % 5 

030549 Ryby wędzone włącznie z filetami (z wyłączeniem łososi pacyficznych, łososi 
atlantyckich, głowacic i śledzi) 

20 % 5 

030551 Dorsz suszony (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), nawet solony, 
ale niewędzony (z wyłączeniem filetów) 

20 % 3 

030559 Ryby suszone, solone ale niewędzone (z wyłączeniem dorsza i innych filetów) 20 % 3 

030561 Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), solone lub tylko w solance (z wyłącze
niem filetów) 

20 % 5 

030562 Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), solony lub tylko 
w solance (z wyłączeniem filetów) 

20 % 5 

030563 Sardele (Engraulis spp.) solone lub tylko w solance (z wyłączeniem filetów) 20 % 5 

030569 Ryby solone lub tylko w solance (z wyłączeniem śledzi, dorszy, sardeli i ogólnie 
filetów) 

20 % 5 

030611 Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), 
nawet w skorupach, włącznie z langustami i pozostałymi rakami morskimi, 
gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone 

30 % 5 

030612 Homary (Homarus spp.), nawet w skorupach, włącznie z homarami w skoru
pach, gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone 

30 % 5 

030613 Krewetki, nawet w skorupach, włącznie z krewetkami w skorupach, gotowane 
na parze lub w wodzie, zamrożone 

30 % 5 

030614 Kraby, nawet w skorupach, włącznie z krabami w skorupach, gotowane na 
parze lub w wodzie, zamrożone 

30 % 3 

030619 Skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w skorupach, włącznie 
ze skorupiakami w skorupach, gotowane najpierw na parze lub w wodzie, (z 
wyłączeniem langust i pozostałych raków morskich, homarów, krewetek 
i krabów), zamrożone; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się 
do spożycia przez ludzi, zamrożone 

30 % 5 

030621 Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp. i Jasus spp.), 
nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w solance; włącznie z langustami 
i pozostałymi rakami morskimi, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie 

30 % 3
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030622 Homary (Homarus spp.) nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub 
w solance, włącznie z homarami w skorupach, gotowane na parze lub 
w wodzie 

30 % 3 

030623 Krewetki, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w solance, włącznie 
z krewetkami w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie 

30 % 5 

030624 Kraby, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w solance, włącznie 
z krabami w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie 

30 % 3 

030629 Skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w skorupach, żywe, 
świeże, schłodzone, suszone, solone lub w solance, włącznie ze skorupiakami 
w skorupach, gotowane najpierw na parze lub w wodzie, (z wyłączeniem 
langust i pozostałych raków morskich, homarów, krewetek i krabów); mąki, 
mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi 

30 % 3 

030710 Ostrygi, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance 30 % 3 

030721 Przegrzebki, żywe, świeże lub schłodzone, włącznie z przegrzebkami królowej, 
z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten, nawet w skorupach 

30 % 3 

030729 Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z rodzaju Pecten, Chlamys lub 
Placopecten, zamrożone, suszone, solone lub w solance, nawet w skorupach 

30 % 3 

030731 Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.), żywe, świeże lub schłodzone, nawet 
w skorupach 

30 % 3 

030739 Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.), zamrożone, suszone, solone lub 
w solance, nawet w skorupach 

30 % 3 

030741 Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i kałamarnice (Ommas
trephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), żywe, świeże lub 
schłodzone, nawet w skorupach 

30 % 3 

030749 Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i kałamarnice (Ommas
trephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), zamrożone, suszone, 
solone lub w solance, nawet w skorupach 

30 % 3 

030751 Ośmiornice (Octopus spp.) żywe, świeże lub schłodzone, nawet w skorupach 30 % 3 

030759 Ośmiornice (Octopus spp.) zamrożone, suszone, solone lub w solance, nawet 
w skorupach 

30 % 3 

030760 Ślimaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance, 
nawet w skorupach (z wyłączeniem ślimaków morskich) 

30 % 3 

030791 Mięczaki, żywe, świeże lub schłodzone, nadające się do spożycia przez ludzi, 
nawet w skorupach, włączając jeżowce, strzykwy i inne bezkręgowce wodne 
(inne niż skorupiaki); mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych 
(innych niż skorupiaki), nadające się do spożycia przez ludzi, świeże lub schło
dzone (z wyłączeniem ostryg, przegrzebków, przegrzebków królowej, małży, 
mątw, głowonóg, ośmiornic i ślimaków innych niż ślimaki morskie) 

30 % 3 

030799 Mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w skorupach, zamrożone, 
suszone, solone lub w solance, włączając jeżowce, strzykwy i inne bezkręgowce 
wodne (inne niż skorupiaki); mąki, mączki i granulki z bezkręgowców 
wodnych (innych niż skorupiaki), nadające się do spożycia przez ludzi (z 
wyłączeniem schłodzonych oraz ostryg, przegrzebków, przegrzebków królowej, 
małży, mątw, głowonóg, ośmiornic i ślimaków innych niż ślimaki morskie) 

30 % 3
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040110 Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu ≤ 1 % masy, niezagęszczone ani nieza
wierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

5 % 5 

040120 Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 1 %, ale ≤ 6 %, masy, niezagęszczone 
ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

5 % 5 

040130 Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone ani nieza
wierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

5 % 5 

040210 Mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu ≤ 1,5 % masy 5 % 5 

040221 Mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, niesło
dzone 

5 % 5 

040229 Mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, 
słodzone 

5 % 5 

040291 Mleko i śmietana, zagęszczone ale niesłodzone (inne niż w postaci stałej) 5 % 5 

040299 Mleko i śmietana, zagęszczone i słodzone (inne niż w postaci stałej) 5 % 5 

040310 Jogurt, nawet aromatyzowany lub zawierający dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego, owoców, orzechów lub kakao 

30 % 5 

040390 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub 
zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub aromatyzowane lub 
zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, owoców, orzechów 
lub kakao (z wyłączeniem jogurtu) 

30 % 5 

040410 Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca 
dodatek cukru lub innego środka słodzącego 

30 % 5 

040490 Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet słodzone, 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

040510 Masło (z wyłączeniem masła odwodnionego i ghee) 30 % 5 

040520 Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu ≥ 39 %, ale < 80 % 
masy 

30 % 5 

040590 Tłuszcze i oleje otrzymane z mleka oraz masło odwodnione i ghee (z wyłą
czeniem masła naturalnego, masła odtwarzanego i masła z serwatki) 

30 % 5 

040610 Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwat
kowym i twaróg 

30 % 5 

040620 Ser tarty lub proszkowany 30 % 5 

040630 Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany 30 % 5 

040640 Ser z przerostami niebieskiej pleśni 30 % 5 

040690 Ser (z wyłączeniem sera świeżego, włącznie z serem serwatkowym, nieukwa
szonym. twarogiem, serem przetworzonym, serem z przerostami niebieskiej 
pleśni oraz serem tartym lub proszkowanym) 

30 % 5
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040700 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane 30 % 3 

040811 Suszone żółtka jaj, nawet słodzone 30 % 3 

040819 Żółtka jaj, świeże, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone 
lub inaczej zakonserwowane, nawet słodzone (z wyłączeniem suszonych) 

30 % 3 

040891 Jaja ptasie, bez skorupek, suszone, nawet słodzone (z wyłączeniem żółtek jaj) 30 % 3 

040899 Jaja ptasie bez skorupek, świeże, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, 
zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet słodzone (z wyłączeniem 
suszonych) 

30 % 3 

040900 Miód naturalny 30 % 5 

041000 Jaja żółwie, gniazda ptasie i inne jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

050100 Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich 
włosów 

10 % 1 

050210 Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny 10 % 1 

050290 Sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli i jej odpadki 10 % 1 

050300 Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub 
bez nośnika 

10 % 1 

050400 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, 
świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 

30 % 3 

050510 Pióra stosowane do wypychania oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczysz
czone, zdezynfekowane lub zakonserwowane 

10 % 1 

050590 Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór, 
nawet z przystrzyżonymi końcami, oraz puch, nie bardziej obrobione niż 
oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór 
lub części piór (z wyłączeniem piór stosowanych do wypychania i puchu) 

30 % 3 

050610 Osseina i kości poddane działaniu kwasu 30 % 3 

050690 Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, odżelatynowane lub 
wstępnie przygotowane oraz proszek i odpadki tych produktów (z wyłącze
niem osseiny i kości poddanych działaniu kwasu oraz przyciętych dla nadania 
kształtu) 

30 % 3 

050710 Kość słoniowa, nieobrobiona lub wstępnie przygotowana, proszek i odpadki 
kości słoniowej (z wyłączeniem przyciętych dla nadania kształtu) 

30 % 3 

050790 Skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, 
szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, proszek 
i odpadki z tych produktów (z wyłączeniem przyciętych dla nadania kształtu 
i kości słoniowej) 

30 % 3
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050800 Koral i podobne materiały, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni, 
kości sepii, proszek i ich odpadki, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale 
nieobrobione inaczej ani nieprzycięte dla nadania kształtu 

30 % 3 

050900 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego 30 % 3 

051000 Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona, 
gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania 
produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej 
tymczasowo zakonserwowane 

30 % 3 

051110 Nasienie bydlęce 30 % 1 

051191 Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców 
wodnych; martwe ryby, skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce 
wodne, nienadające się do spożycia przez ludzi 

30 % 5 

051199 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione; nienadające 
się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem ryb, skorupiaków, mięczaków lub 
pozostałych bezkręgowców wodnych) 

30 % 3 

060110 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie 
uśpienia roślin (z wyłączeniem stosowanych do spożycia przez ludzi oraz roślin 
cykorii i jej korzeni) 

5 % 1 

060120 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie 
wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie (z wyłączeniem stosowa
nych do spożycia przez ludzi oraz korzeni cykorii odmiany Cichorium intybus 
sativum) 

5 % 1 

060210 Nieukorzenione sadzonki i zrazy 5 % 1 

060220 Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, 
nawet szczepione 

5 % 1 

060230 Rododendrony i azalie, nawet szczepione 5 % 1 

060240 Róże, nawet szczepione 5 % 1 

060290 Rośliny żywe, włącznie z ich korzeniami, i grzybnia (z wyłączeniem cebulek, 
bulw, korzeni bulwiastych, pędów podziemnych, koron i kłączy, włącznie 
z roślinami cykorii i jej korzeniami, nieukorzenionymi sadzonkami i zrazami, 
drzewami z gatunków rodzących owoce lub orzechy, rododendronami, 
azaliami i różami) 

5 % 1 

060310 Świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe, na bukiety lub do celów zdobniczych 30 % 5 

060390 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe na bukiety lub do celów zdobniczych, suszone, 
barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane 

30 % 3 

060410 Mchy i porosty na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, 
barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane 

30 % 2 

060491 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, 
trawy, świeże, na bukiety lub do celów zdobniczych 

30 % 3 

060499 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, 
trawy na bukiety lub do celów zdobniczych, suszone, barwione, bielone, 
impregnowane lub w inny sposób przygotowane 

30 % 3
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070110 Sadzeniaki 5 % 1 

070190 Ziemniaki, świeże lub schłodzone (z wyłączeniem sadzeniaków) 30 % 5 

070200 Pomidory, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070310 Cebula i szalotka, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070320 Czosnek, świeży lub schłodzony 30 % 5 

070390 Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone (z wyłączeniem 
cebuli, szalotki i czosnku) 

30 % 5 

070410 Kalafiory i brokuły głowiaste, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070420 Brukselka, świeża lub schłodzona 30 % 5 

070490 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty (z wyłączeniem 
kalafiorów brokułów głowiastych i brukselki), świeże lub schłodzone 

30 % 5 

070511 Sałata głowiasta, świeża lub schłodzona 30 % 5 

070519 Sałata świeża lub schłodzona (z wyłączeniem sałaty głowiastej) 30 % 5 

070521 Cykoria warzywna, świeża lub schłodzona 30 % 5 

070529 Cykoria (z wyłączeniem cykorii warzywnej), świeża lub schłodzona 30 % 5 

070610 Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070690 Buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne (z 
wyłączeniem marchwi i rzepy), świeże lub schłodzone 

30 % 5 

070700 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070810 Groch (Pisum sativum), nawet łuskany, świeży lub schłodzony 30 % 5 

070820 Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), nawet łuskana, świeża lub schłodzona 30 % 5 

070890 Warzywa strączkowe, nawet łuskane (z wyłączeniem grochu (Pisum sativum) 
i fasoli (Vigna spp., Phaseolus spp.), świeże lub schłodzone 

30 % 5 

070910 Karczochy, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070920 Szparagi, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070930 Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone 30 % 5 

070940 Selery (inne niż seler korzeniowy), świeże lub schłodzone 30 % 5 

070951 Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone 30 % 5
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070952 Trufle, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070959 Grzyby jadalne (z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus i trufli), świeże lub 
schłodzone 

30 % 5 

070960 Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone 30 % 5 

070970 Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzony 30 % 5 

070990 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków, pomidorów, warzyw z gatunku Allium 
spp., kapust z gatunku Brassica, sałat z gatunku Lactuca sativa i Cichorium, 
marchwi, rzepy, buraków sałatkowych, salsefii, selerów, rzodkiewek i podob
nych korzeni jadalnych, ogórków i korniszonów, warzyw strączkowych, 
karczochów, szparagów, oberżyn (bakłażanów), grzybów, trufli, owoców 
z gatunku Capsicum lub Pimenta, szpinaku, szpinaku nowozelandzkiego i szpi
naku ogrodowego), świeże lub schłodzone 

30 % 5 

071010 Ziemniaki, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, 
zamrożone 

30 % 5 

071021 Groch (Pisum sativum), nawet łuskany, niepoddany obróbce cieplnej lub ugoto
wany na parze lub w wodzie, zamrożony 

30 % 5 

071022 Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), nawet łuskana, niepoddana obróbce cieplnej 
lub ugotowana na parze lub w wodzie, zamrożona 

30 % 5 

071029 Warzywa strączkowe, nawet łuskane, (z wyłączeniem grochu i fasoli), niepo
ddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone 

30 % 5 

071030 Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, niepoddany obróbce 
cieplnej lub ugotowany na parze lub w wodzie, zamrożony 

30 % 5 

071040 Kukurydza cukrowa, niepoddana obróbce cieplnej lub ugotowana na parze lub 
w wodzie, zamrożona 

30 % 5 

071080 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków, warzyw strączkowych, szpinaku, szpi
naku nowozelandzkiego, szpinaku ogrodowego i kukurydzy cukrowej), niepo
ddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone 

30 % 5 

071090 Mieszanki warzyw, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub 
w wodzie, zamrożone 

30 % 5 

071120 Oliwki zakonserwowane tymczasowo, np. w gazowym ditlenku siarki, 
w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale 
nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

30 % 3 

071130 Kapary zakonserwowane tymczasowo, np. w gazowym ditlenku siarki, 
w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale 
nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

30 % 3 

071140 Ogórki i korniszony zakonserwowane tymczasowo, np. gazowym ditlenkiem 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwują
cych, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

30 % 5 

071151 Grzyby z rodzaju Agaricus zakonserwowane tymczasowo, np. gazowym ditlen
kiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konser
wujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

30 % 3
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071159 Grzyby i trufle (z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus) zakonserwowane 
tymczasowo, np. gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej 
lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do 
bezpośredniego spożycia 

30 % 3 

071190 Warzywa i mieszanki warzyw (z wyłączeniem cebuli, oliwek, kaparów, 
ogórków i korniszonów, niezmieszanych), zakonserwowane tymczasowo, np. 
gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych 
roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośred
niego spożycia 

30 % 5 

071220 Cebule suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale 
dalej nieprzetworzone 

30 % 5 

071231 Grzyby z rodzaju Agaricus suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane 
lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

30 % 3 

071232 Uszaki (Auricularia spp.) suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane 
lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

30 % 3 

071233 Trzęsaki (Tremella spp.) suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane 
lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

30 % 3 

071239 Grzyby i trufle suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub 
w proszku, ale dalej nieprzetworzone (z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agari
cus, uszaków (Auricularia spp.) i trzęsaków (Tremella spp.)) 

30 % 3 

071290 Warzywa i mieszanki warzyw suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, 
łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone (z wyłączeniem cebuli, 
grzybów i trufli, niezmieszanych) 

30 % 5 

071310 Groch (Pisum sativum) suszony, łuskany, nawet bez skórki lub dzielony 30 % 5 

071320 Ciecierzyca (cieciorka) suszona, łuskana, nawet bez skórki lub dzielona 30 % 5 

071331 Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek, 
suszona, łuskana, nawet bez skórki lub dzielona 

30 % 5 

071332 Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis), suszona, nawet 
bez skórki lub dzielona 

30 % 5 

071333 Fasola zwykła (Phaseolus vulgaris), suszona, łuskana, nawet bez skórki lub dzie
lona 

30 % 5 

071339 Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) suszona, łuskana, nawet bez skórki lub 
dzielona (z wyłączeniem fasoli z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna 
radiata (L.), Wilczek, fasolki czerwonej małej (Adzuki) i fasoli zwykłej) 

30 % 5 

071340 Soczewica suszona, łuskana, nawet bez skórki lub dzielona 30 % 3 

071350 Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), 
suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone 

30 % 3 

071390 Warzywa strączkowe suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone (z wyłą
czeniem grochu, ciecierzycy, bobu, soczewicy, bobu i bobiku) 

30 % 3
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071410 Korzenie i bulwy manioku (cassava), świeże, schłodzone, zamrożone lub 
suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek 

30 % 1 

071420 Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plas
trach lub w postaci granulek 

30 % 1 

071490 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 i rdzeń sagowca (z 
wyłączeniem manioku (cassava) i słodkich ziemniaków) 

30 % 1 

080111 Orzechy kokosowe, suszone 30 % 3 

080119 Orzechy kokosowe, świeże, nawet łuskane lub obrane 30 % 3 

080121 Orzechy brazylijskie, świeże lub suszone, w łupinach 30 % 3 

080122 Orzechy brazylijskie, świeże lub suszone, bez łupin 30 % 3 

080131 Orzechy nerkowca, świeże lub suszone, w łupinach 30 % 3 

080132 Orzechy nerkowca, świeże lub suszone, bez łupin 30 % 3 

080211 Migdały, świeże lub suszone, w łupinach 30 % 3 

080212 Migdały, świeże lub suszone, łuskane i obrane 30 % 3 

080221 Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, w łupinach 30 % 3 

080222 Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, łuskane i obrane 30 % 3 

080231 Orzechy włoskie, świeże lub suszone, w łupinach 30 % 3 

080232 Orzechy włoskie, świeże lub suszone, łuskane i obrane 30 % 3 

080240 Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane 30 % 3 

080250 Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane 30 % 5 

080290 Orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane (z wyłączeniem 
orzechów kokosowych, orzechów brazylijskich, orzechów nerkowca, migdałów, 
orzechów leszczyny, orzechów włoskich, kasztanów (Castanea spp.) i pistacji) 

30 % 3 

080300 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone 30 % 2 

080410 Daktyle, świeże lub suszone 30 % 3 

080420 Figi, świeże lub suszone 30 % 3 

080430 Ananasy, świeże lub suszone 30 % 2
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080440 Awokado, świeże lub suszone 30 % 2 

080450 Guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone 30 % 2 

080510 Pomarańcze, świeże lub suszone 30 % 5 

080520 Mandarynki, świeże lub suszone, włącznie z tangerynami i satsuma; klemen
tynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe 

30 % 5 

080540 Grejpfruty, świeże lub suszone 30 % 5 

080550 Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) i limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), 
świeże lub suszone 

30 % 5 

080590 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone (z wyłączeniem pomarańczy i cytryn 
(Citrus limon, Citrus limonum), limon (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), grejp
frutów, mandarynek; włącznie z tangerynami i satsuma, klementynkami, wilkin
gami i podobnymi hybrydami cytrusowymi) 

30 % 5 

080610 Winogrona świeże 30 % 3 

080620 Winogrona suszone 30 % 3 

080711 Arbuzy świeże 30 % 3 

080719 Melony, świeże (z wyłączeniem arbuzów) 30 % 3 

080720 Papaje świeże 30 % 2 

080810 Jabłka, świeże 30 % 5 

080820 Gruszki i pigwy, świeże 30 % 3 

080910 Morele świeże 30 % 3 

080920 Wiśnie i czereśnie, świeże 30 % 3 

080930 Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże 30 % 3 

080940 Śliwki i owoce tarniny, świeże 30 % 3 

081010 Truskawki i poziomki, świeże 30 % 3 

081020 Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże 30 % 3 

081030 Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże 30 % 3 

081040 Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeże 30 % 3 

081050 Owoce kiwi, świeże 30 % 3 

081060 Duriany właściwe, świeże 30 % 3
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081090 Tamaryndy, jabłka nerkowca, owoce chlebowca (jackfruit), liczi (śliwki chiń
skie), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya 
oraz pozostałe owoce jadalne (z wyłączeniem orzechów, bananów, daktyli, 
fig, ananasów, avocado, guawy, mango, smaczeliny, papai, owoców cytruso
wych, winogron, melonów, jabłek, gruszek, pigw, moreli, wiśni i czereśni, 
brzoskwiń, śliwek, owoców tarniny, truskawek i poziomek, malin, morw, jeżyn, 
owoców mieszańców malin z jeżynami, porzeczek czarnych, białych lub czer
wonych, agrestu, żurawiny, owoców z rodzaju Vaccinium, owoców kiwi 
i durianów właściwych) 

30 % 3 

081110 Truskawki i poziomki (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie), zamrożone, nawet słodzone 

30 % 3 

081120 Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, 
białe lub czerwone i agrest (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na 
parze lub w wodzie), zamrożone, nawet słodzone 

30 % 3 

081190 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub 
w wodzie, zamrożone, nawet słodzone (z wyłączeniem truskawek i poziomek, 
malin, jeżyn, morwy, owoców mieszańców malin z jeżynami, porzeczek czar
nych, białych lub czerwonych i agrestu) 

30 % 3 

081210 Wiśnie i czereśnie zakonserwowane tymczasowo, np. gazowym ditlenkiem 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwują
cych, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

30 % 3 

081290 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, np. gazowym ditlenkiem 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwują
cych, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia (z wyłącze
niem wiśni i czereśni) 

30 % 3 

081310 Morele suszone 30 % 3 

081320 Śliwki suszone 30 % 3 

081330 Jabłka suszone 30 % 3 

081340 Brzoskwinie, gruszki, papaje, tamarydy i pozostałe owoce jadalne, suszone (z 
wyłączeniem orzechów, bananów, daktyli, fig, ananasów, awokado, guawy, 
mango, smaczeliny, owoców cytrusowych i winogron, moreli, śliwek i jabłek, 
niezmieszanych) 

30 % 3 

081350 Mieszanki orzechów lub owoców suszonych 30 % 3 

081400 Skórki owoców cytrusowych lub melonów, włącznie z arbuzami, świeże, 
zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance lub w wodzie 
z innymi dodatkami 

30 % 3 

090111 Kawa (z wyłączeniem palonej i bezkofeinowej) 30 % 5 

090112 Kawa bezkofeinowa (w wyłączeniem palonej) 30 % 5 

090121 Kawa palona (z wyłączeniem bezkofeinowej) 30 % 5 

090122 Kawa palona, bezkofeinowa 30 % 5 

090190 Łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji 30 % 5 

090210 Herbata zielona, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 30 % 5 

090220 Herbata zielona, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg 30 % 5
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090230 Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, nawet 
aromatyzowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 

30 % 5 

090240 Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, nawet 
aromatyzowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg 

30 % 5 

090300 Maté (herbata paragwajska) 30 % 5 

090411 Pieprz z rodzaju Piper, nierozgniatany ani niemielony 30 % 3 

090412 Pieprz z rodzaju Piper, rozgniatany lub mielony 30 % 3 

090420 Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub 
mielone 

30 % 3 

090500 Wanilia 30 % 5 

090610 Cynamon i kwiaty cynamonowca (z wyłączeniem rozgniatanych i mielonych) 30 % 5 

090620 Cynamon i kwiaty cynamonowca, rozgniatane lub mielone 30 % 5 

090700 Goździki, całe owoce, kwiaty i szypułki 30 % 5 

090810 Gałka muszkatołowa 30 % 3 

090820 Kwiat muszkatołowy 30 % 3 

090830 Kardamony 30 % 3 

090910 Nasiona anyżku lub badianu 30 % 3 

090920 Nasiona kolendry 30 % 3 

090930 Nasiona kminu rzymskiego 30 % 3 

090940 Nasiona kminku 30 % 3 

090950 Nasiona kopru; jagody jałowca 30 % 3 

091010 Imbir 30 % 5 

091020 Szafran 30 % 5 

091030 Kurkuma 30 % 5 

091040 Tymianek i liście laurowe 30 % 3 

091050 Curry 30 % 5 

091091 Mieszanki różnych rodzajów przypraw korzennych 30 % 5
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091099 Przyprawy korzenne (z wyłączeniem pieprzu z rodzaju Piper, owoców z rodzaju 
Capsicum lub z rodzaju Pimenta, wanilii, cynamonu, kwiatów cynamonowca, 
goździków (całych owoców), szypułek goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu 
muszkatołowego, kardamonów, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, 
kminu i kminku oraz jagód jałowca, imbiru, szafranu, kurkumy, tymianku, 
liści laurowych, curry i mieszanek różnych rodzajów przypraw korzennych) 

30 % 5 

100110 Pszenica durum 5 % 3 

100190 Pszenica i meslin (z wyłączeniem pszenicy durum) 10 % 3 

100200 Żyto 10 % 3 

100300 Jęczmień 10 % 3 

100400 Owies 10 % 1 

100510 Nasiona kukurydzy 5 % 1 

100590 Kukurydza (z wyłączeniem nasion) 30 % 5 

100610 Ryż niełuskany 20 % 5 

100620 Ryż łuskany (brązowy) 20 % 3 

100630 Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany 20 % 3 

100640 Ryż łamany 5 % 3 

100700 Ziarno sorgo 30 % 3 

100810 Gryka 30 % 3 

100820 Proso (z wyłączeniem ziarna sorgo) 30 % 3 

100830 Mozga kanaryjska 30 % 3 

100890 Zboża (z wyłączeniem pszenicy i meslin, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, 
ryżu, gryki, prosa, mozgi kanaryjskiej i ziaren sorgo) 

30 % 5 

110100 Mąka pszenna lub z meslin 30 % 5 

110210 Mąka żytnia 30 % 5 

110220 Mąka kukurydziana 30 % 5 

110230 Mąka ryżowa 30 % 5 

110290 Mąki ze zbóż (innych niż pszenica, meslin, żyto, kukurydza i ryż) 30 % 5 

110311 Kasze i mączki z pszenicy 10 % 5 

110313 Kasze i mączki z kukurydzy 10 % 5
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110319 Kasze i mączki ze zbóż (innych niż pszenica i kukurydza) 20 % 5 

110320 Granulki 30 % 5 

110412 Ziarna miażdżone lub płatkowane z owsa 20 % 5 

110419 Ziarna miażdżone lub płatkowane ze zbóż (innych niż jęczmień i owies) 20 % 5 

110422 Ziarna z owsa, łuszczone, perełkowane, krojone, śrutowane lub obrobione 
w inny sposób (z wyłączeniem mąki owsianej) 

20 % 5 

110423 Ziarna z kukurydzy, łuszczone, perełkowane, krojone, śrutowane lub obrobione 
w inny sposób (z wyłączeniem mąki kukurydzianej) 

20 % 5 

110429 Ziarna ze zbóż, łuszczone, perełkowane, krojone, śrutowane lub obrobione 
w inny sposób (z wyłączeniem ziarna z owsa i kukurydzy, mąki ze zbóż 
oraz ryżu łuskanego i częściowo lub całkowicie bielonego i ryżu łamanego) 

20 % 5 

110430 Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone 20 % 5 

110510 Mąka, mączka i proszek z ziemniaków 30 % 5 

110520 Płatki i granulki z ziemniaków 30 % 5 

110610 Mąka, mączka i proszek z grochu, fasoli, soczewicy i pozostałych suszonych 
warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 

30 % 5 

110620 Mąka, mączka i proszek z sago lub z korzeni, lub z bulw manioku, maranty, 
salep, słodkich ziemniaków oraz podobnych korzeni i bulw o dużej zawartości 
skrobi lub inuliny, objętych pozycją 0714 

30 % 5 

110630 Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8 „Owoce i orzechy 
jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów” 

30 % 5 

110710 Słód (inny niż palony) 10 % 5 

110720 Słód palony 10 % 5 

110811 Skrobia pszenna 30 % 5 

110812 Skrobia kukurydziana 10 % 5 

110813 Skrobia ziemniaczana 10 % 5 

110814 Skrobia z manioku (cassava) 30 % 5 

110819 Skrobia (inna niż pszenna, kukurydziana, ziemniaczana i z manioku) 30 % 5 

110820 Inulina 10 % 1 

110900 Gluten pszenny, nawet suszony 10 % 3 

120100 Nasiona soi, nawet łamane 10 % 3
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120210 Orzeszki ziemne w łupinkach, nieprażone ani niepoddane w inny sposób 
obróbce cieplnej 

30 % 5 

120220 Orzeszki ziemne łuskane, nawet łamane (z wyłączeniem prażonych lub 
poddanych w inny sposób obróbce cieplnej) 

30 % 5 

120300 Kopra 30 % 3 

120400 Nasiona lnu, nawet łamane 10 % 1 

120510 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, z których 
uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego < 2 % masy i o 
zawartości składników stałych, w których udział glukozynoladów jest < 30 
mikromoli/g 

10 % 1 

120590 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, o wysokiej zawartości kwasu 
erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego 
≥ 2 % masy i o zawartości składników stałych, w których udział glukozyno
ladów wynosi ≥ 30 mikromoli/g 

10 % 1 

120600 Nasiona słonecznika, nawet łamane 10 % 1 

120710 Orzechy palmowe i ich jądra, nawet łamane 10 % 1 

120720 Nasiona bawełny, nawet łamane 10 % 1 

120730 Nasiona rącznika, nawet łamane 10 % 1 

120740 Nasiona sezamu, nawet łamane 10 % 1 

120750 Nasiona gorczycy, nawet łamane 10 % 1 

120760 Nasiona krokosza, nawet łamane 10 % 1 

120791 Nasiona maku, nawet łamane 10 % 1 

120799 Nasiona i owoce oleiste, nawet łamane (z wyłączeniem jadalnych orzechów, 
oliwek, nasion soi, orzeszków ziemnych, kopry, nasion lnu, nasion rzepaku lub 
rzepiku, nasion słonecznika, orzechów palmowych lub ich jąder, nasion 
bawełny, rącznika, sezamu, gorczycy, krokosza i maku) 

10 % 1 

120810 Mąka i mączka z soi 10 % 5 

120890 Mąka i mączka z nasion lub owoców oleistych (innych niż soi i gorczycy) 10 % 5 

120910 Nasiona buraków cukrowych 5 % 1 

120921 Nasiona lucerny (alfalfa), do siewu 5 % 1 

120922 Nasiona koniczyny (Trifolium spp.), do siewu 5 % 1 

120923 Nasiona kostrzewy, do siewu 5 % 1 

120924 Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.), do siewu 5 % 1 

120925 Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.), do siewu 5 % 1
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120926 Nasiona tymotki, do siewu 5 % 1 

120929 Nasiona roślin pastewnych, do siewu (inne niż zbóż i buraków cukrowych, 
lucerny (alfalfa), koniczyny (Trifolium spp.), kostrzewy, wiechliny łąkowej (Poa 
pratensis L.), rajgrasu (Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L.) i tymotki) 

5 % 1 

120930 Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, do 
siewu 

5 % 1 

120991 Nasiona warzyw, do siewu 5 % 1 

120999 Nasiona, owoce i zarodniki, do siewu (z wyłączeniem warzyw strączkowych 
i kukurydzy cukrowej, kawy, herbaty, maté (herbaty paragwajskiej) i przypraw 
korzennych, zbóż, nasion i owoców oleistych, buraków, roślin pastewnych, 
nasion warzyw oraz nasion roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie 
dla ich kwiatów lub głównie używanych w perfumerii, farmacji lub stosowa
nych do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych) 

5 % 1 

121010 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone (z wyłączeniem mielonych, sproszko
wanych lub w formie granulek) 

10 % 3 

121020 Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina 10 % 3 

121110 Korzenie lukrecji, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszko
wane 

10 % 1 

121120 Korzenie żeńszenia, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszko
wane 

10 % 1 

121130 Liście krzewu kokainowego, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub 
proszkowane 

10 % 5 

121140 Słoma makowa, świeża lub suszona, nawet krojona, kruszona lub proszkowana 10 % 5 

121190 Rośliny i części roślin, włącznie z nasionami i owocami, w rodzaju stosowa
nych głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobój
czych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub 
proszkowane (z wyłączeniem korzeni lukrecji i żeńszenia, liści krzewu kokai
nowego i słomy makowej) 

10 % 1 

121210 Chleb świętojański, włącznie z nasionami, świeży, schłodzony, zamrożony lub 
suszony, nawet mielony 

10 % 1 

121220 Wodorosty morskie i pozostałe algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub 
suszone, nawet mielone 

10 % 1 

121230 Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń, włącznie z nektarynami, lub śliwek 10 % 1 

121291 Burak cukrowy, świeży, schłodzony, zamrożony lub suszony, nawet mielony 10 % 2 

121299 Pestki i jądra pestek 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 

10 % 1 

121300 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub 
w formie granulek 

10 % 1 

121410 Mączka i granulki, z lucerny (alfalfa) 10 % 5
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121490 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koni
czyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, 
nawet granulowane (z wyłączeniem mączki i granulek z lucerny (alfalfa)) 

10 % 1 

130110 Szelak naturalny 10 % 5 

130120 Guma arabska naturalna 10 % 5 

130190 Gumy naturalne, żywice, gumożywice, balsamy i pozostałe naturalne oleoży
wice (inne niż guma arabska) 

10 % 2 

130211 Opium 10 % 5 

130212 Ekstrakty z lukrecji (z wyłączeniem zawierającego > 10 % masy sacharozy lub 
pakowanego jako wyrób cukierniczy) 

10 % 5 

130213 Ekstrakty z chmielu 10 % 2 

130214 Ekstrakty ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon 10 % 1 

130219 Soki i ekstrakty roślinne (inne niż z lukrecji, chmielu, złocienia, korzeni roślin 
zawierających rotenon i opium) 

10 % 5 

130220 Substancje pektynowe, pektyniany i pektany 10 % 1 

130231 Agar-agar, nawet modyfikowany 10 % 1 

130232 Śluzy i zagęszczacze, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świę
tojańskiego lub z nasion rośliny guar, nawet modyfikowane 

10 % 1 

130239 Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych (inne niż z chleba 
świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego, nasion rośliny guar i agar-agar), 
nawet modyfikowane 

10 % 1 

140110 Bambusy 10 % 1 

140120 Trzcinopalmy rotang (rattan) 10 % 1 

140190 Trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub 
barwiona, łyko lipowe oraz pozostałe materiały roślinne, w rodzaju stosowa
nych głównie do wyplatania (z wyłączeniem bambusów i trzcinopalmy rotang 
(rattanu)) 

10 % 1 

140200 Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyściełania lub wypy
chania, np. kapok, włosie roślinne, trawa morska, nawet pakowane w warstwy 
na nośniku lub bez nośnika 

10 % 1 

140300 Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do produkcji szczotek lub 
mioteł, np. sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy, nawet w kłębkach lub 
wiązkach 

10 % 5 

140410 Surowe materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie w farbiarstwie lub 
garbarstwie, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

140420 Linters bawełniany 10 % 3 

140490 Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione 10 % 5
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150100 Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem i tłuszcz z drobiu, wytapiane lub inaczej 
wyekstrahowane (z wyłączeniem stearyny smalcowej i oleju smalcowego) 

30 % 5 

150200 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wyłączeniem stearyny smalcowej, oleju 
smalcowego, oleostearyny, oleiny i oleju łojowego, nieemulgowanych lub 
niezmieszanych, lub nieprzygotowanych inaczej) 

30 % 5 

150300 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemul
gowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej 

10 % 1 

150410 Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane (inne niż modyfiko
wane chemicznie) 

30 % 3 

150420 Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, nawet rafinowane (inne niż oleje z wątróbek 
i modyfikowane chemicznie) 

10 % 1 

150430 Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków morskich, nawet rafinowane (inne niż 
modyfikowane chemicznie) 

30 % 3 

150500 Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włącznie 
z lanoliną 

30 % 3 

150600 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie (z wyłączeniem tłuszczu ze świń, tłuszczu 
drobiowego, tłuszczy z bydła, owiec i kóz, tłuszczy z ryb i ssaków morskich, 
stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearyny, oleiny i oleju łojowego, 
tłuszczu z wełny oraz substancji tłuszczowych otrzymanych z niego) 

30 % 5 

150710 Olej sojowy surowy, nawet odgumowany 30 % 5 

150790 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowany (inny niż modyfikowany 
chemicznie i surowy) 

30 % 5 

150810 Olej z orzeszków ziemnych, surowy 30 % 5 

150890 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowany (inny niż mody
fikowany chemicznie i surowy) 

30 % 5 

150910 Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje, uzyskane z owoców drzewa oliw
nego wyłącznie za pomocą środków mechanicznych lub innych środków 
fizycznych, które nie powodują obniżenia wartości oliwy 

30 % 5 

150990 Oliwa i jej frakcje, uzyskane z owoców drzewa oliwnego wyłącznie za pomocą 
środków mechanicznych lub innych środków fizycznych, które nie powodują 
obniżenia wartości oliwy (z wyłączeniem oliwy z pierwszego tłoczenia i mody
fikowanej chemicznie) 

30 % 5 

151000 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafino
wane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów 
lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 

30 % 5 

151110 Olej palmowy, surowy 30 % 5 

151190 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany (inny niż modyfikowany 
chemicznie i surowy) 

30 % 5 

151211 Olej słonecznikowy lub z krokosza balwierskiego, surowy 30 % 5
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151219 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego (inny niż surowy) i ich 
frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

30 % 5 

151221 Olej z nasion bawełny, surowy 30 % 5 

151229 Olej z nasion bawełny (inny niż surowy) i jego frakcje, nawet rafinowany, ale 
niemodyfikowany chemicznie 

30 % 5 

151311 Olej kokosowy, surowy 30 % 5 

151319 Olej kokosowy (inny niż surowy) i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemo
dyfikowany chemicznie 

30 % 5 

151321 Olej z ziaren palmowych i olej babassu, surowy 10 % 5 

151329 Olej z ziaren palmowych i olej babassu (inny niż surowy) oraz ich frakcje, 
nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

30 % 5 

151411 Olej rzepakowy lub rzepikowy, surowy, ciekły, o zawartości kwasu erukowego 
< 2 % 

30 % 5 

151419 Olej rzepakowy lub rzepikowy (inny niż surowy), ciekły, o zawartości kwasu 
erukowego < 2 % i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie 

30 % 5 

151491 Olej rzepakowy lub rzepikowy, ciekły, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
wynoszącej ≥ 2 %, i olej gorczycowy, surowe 

30 % 5 

151499 Olej rzepakowy lub rzepikowy, ciekły, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
wynoszącej ≥ 2 %, i olej gorczycowy (inne niż surowy) oraz ich frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

30 % 5 

151511 Olej lniany, surowy 10 % 1 

151519 Olej lniany (inny niż surowy) i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfi
kowane chemicznie 

30 % 5 

151521 Olej kukurydziany, surowy 30 % 5 

151529 Olej kukurydziany (inny niż surowy) i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie 

30 % 5 

151530 Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicz
nie 

10 % 1 

151540 Olej tungowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicz
nie 

30 % 5 

151550 Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicz
nie 

30 % 5 

151590 Ciekłe tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfi
kowane chemicznie (z wyłączeniem oleju sojowego, z orzeszków ziemnych, 
oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion 
bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassu, rzepakowego, rzepi
kowego i gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego 
i sezamowego) 

30 % 5
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151610 Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, 
estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafino
wane, ale dalej nieprzetworzone 

30 % 5 

151620 Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, 
estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafino
wane, ale dalej nieprzetworzone 

30 % 5 

151710 Margaryna (z wyłączeniem margaryny płynnej) 30 % 5 

151790 Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub 
roślinnych, lub z jadalnych frakcji różnych tłuszczów lub olejów (inne niż 
tłuszcze i oleje i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfiko
wane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale 
dalej nieprzetworzone, mieszaniny oliwy i ich frakcje oraz margaryna stała) 

10 % 5 

151800 Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, 
odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie 
w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie; nieja
dalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślin
nych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

152000 Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe 10 % 3 

152110 Woski roślinne, nawet rafinowane lub barwione (inne niż triglicerydy) 10 % 1 

152190 Wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub 
barwione 

10 % 1 

152200 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz 
wosków zwierzęcych lub roślinnych 

10 % 1 

160100 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywno 
ściowe na bazie tych wyrobów 

30 % 5 

160210 Przetwory z mięsa, podrobów lub krwi, homogenizowane, pakowane do sprze
daży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, 
w pojemnikach o zawartości ≤ 250 g 

30 % 5 

160220 Przetwory z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt (z wyłączeniem kiełbas 
i podobnych wyrobów oraz dokładnie homogenizowanych przetworów pako
wanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto ≤ 250 g) 

30 % 5 

160231 Mięso lub podroby z indyków (Gallus domesticus), przetworzone lub zakonser
wowane (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów oraz dokładnie homo
genizowanych przetworów pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność 
dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto 
≤ 250 g, przetworów z wątroby (wątróbki) oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

30 % 5 

160232 Mięso lub podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, przetworzone lub 
zakonserwowane (z wyłączeniem mięsa i podrobów z indyków (Gallus domes
ticus) lub perliczek, kiełbas i podobnych wyrobów, dokładnie homogenizowa
nych przetworów pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla 
niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto 
≤ 250 g, przetworów z wątroby (wątróbki) oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

30 % 5 

160239 Mięso lub podroby z kaczek, gęsi i perliczek domowych, przetworzone lub 
zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów, dokładnie 
homogenizowanych przetworów pakowanych do sprzedaży detalicznej jako 
żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawar
tości netto ≤ 250 g, przetworów z wątroby (wątróbki) oraz ekstraktów i soków 
z mięsa) 

30 % 5
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160241 Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane 30 % 5 

160242 Łopatki i ich kawałki, ze świń, przetworzone lub zakonserwowane 30 % 5 

160249 Mięso lub podroby ze świń, włącznie z mieszankami, przetworzone lub zakon
serwowane (z wyłączeniem szynek, łopatek i ich kawałków, kiełbas i podobnych 
wyrobów, dokładnie homogenizowanych przetworów pakowanych do sprze
daży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, 
w pojemnikach o zawartości netto ≤ 250 g, przetworów z wątroby (wątróbki) 
oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

30 % 5 

160250 Mięso lub podroby z bydła, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem 
kiełbas i podobnych wyrobów, dokładnie homogenizowanych przetworów 
pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do 
celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto ≤ 250 g, przetworów 
z wątroby (wątróbki) oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

30 % 5 

160290 Mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem 
mięsa lub podrobów z drobiu, świń i bydła, kiełbas i podobnych wyrobów, 
dokładnie homogenizowanych przetworów pakowanych do sprzedaży deta
licznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach 
o zawartości netto ≤ 250 g, przetworów z wątroby (wątróbki) oraz ekstraktów 
i soków z mięsa) 

30 % 5 

160300 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 
bezkręgowców wodnych 

30 % 5 

160411 Łosoś, cały lub w kawałkach, przetworzony lub zakonserwowany (inny niż 
mielony) 

30 % 3 

160412 Śledzie, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonserwowane (inne niż 
mielone) 

30 % 3 

160413 Sardynki, sardynele i brisling lub szproty, całe lub w kawałkach, przetworzone 
lub zakonserwowane (inne niż mielone) 

30 % 5 

160414 Tuńczyki, latający bonito i pelamida atlantycka, całe lub w kawałkach, prze
tworzone lub zakonserwowane (inne niż mielone) 

30 % 5 

160415 Makrele, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonserwowane (inne niż 
mielone) 

30 % 5 

160416 Sardele, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonserwowane (inne niż 
mielone) 

30 % 3 

160419 Ryby, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłącze
niem mielonych oraz łososia, śledzi, sardynek, sardyneli, brislinga lub szprotów, 
tuńczyków, latającego bonito i pelamidy atlantyckiej, pelamidy (Sarda spp.), 
makreli i sardeli) 

30 % 5 

160420 Ryby, przetworzone lub zakonserwowane (inne niż całe lub w kawałkach) 30 % 5 

160430 Kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej 30 % 5 

160510 Kraby, przetworzone lub zakonserwowane 30 % 5 

160520 Krewetki, przetworzone lub zakonserwowane 30 % 5 

160530 Homary, przetworzone lub zakonserwowane 30 % 5 

160540 Skorupiaki, przetworzone lub zakonserwowane (inne niż kraby, krewetki 
i homary) 

30 % 5
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160590 Mięczaki i bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane 30 % 5 

170111 Cukier trzcinowy, surowy (inny niż z dodatkiem środków aromatyzujących lub 
barwiących) 

30 % 5 

170112 Cukier buraczany, surowy (niezawierający dodatku środków aromatyzujących 
lub barwiących) 

30 % 5 

170191 Cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany, w postaci stałej, zawierający 
dodatek środków aromatyzujących lub barwiących 

30 % 5 

170199 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej 
(z wyłączeniem cukru trzcinowego i buraczanego zawierającego dodatek 
środków aromatyzujących lub barwiących i cukru surowego) 

30 % 5 

170211 Laktoza w postaci stałej i syrop laktozowy, niezawierające dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących, zawierające ≥ 99 % masy laktozy, wyrażonej 
jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę 

10 % 3 

170219 Laktoza w postaci stałej i syrop laktozowy, niezawierające dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących, zawierające < 99 % masy laktozy, wyrażonej 
jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę 

10 % 3 

170220 Cukier klonowy w postaci stałej i syrop klonowy (inny niż aromatyzowany lub 
barwiony) 

10 % 5 

170230 Glukoza w postaci stałej i syrop glukozowy, niezawierające dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących i niezawierające fruktozy lub zawierające 
w stanie suchym < 20 % masy fruktozy 

10 % 3 

170240 Glukoza w postaci stałej i syrop glukozowy, niezawierające dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących i zawierające w stanie suchym ≥ 20 % 
i < 50 % masy fruktozy (z wyłączeniem cukru inwertowanego) 

10 % 3 

170250 Fruktoza chemicznie czysta, w postaci stałej 10 % 3 

170260 Fruktoza w postaci stałej i syrop fruktozowy, niezawierające dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących i zawierające w stanie suchym > 50 % masy 
fruktozy (z wyłączeniem fruktozy chemicznie czystej i cukru inwertowanego) 

10 % 5 

170290 Cukry w postaci stałej, włącznie z cukrem inwertowanym i maltozą chemicznie 
czystą oraz cukry i mieszanki syropów cukrowych, zawierające w stanie 
suchym 50 % masy fruktozy niearomatyzowane ani niebarwione, miód 
sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym i karmel (z wyłączeniem 
cukru trzcinowego lub buraczanego, chemicznie czystej sacharozy, laktozy, 
cukru klonowego, glukozy, fruktozy i syropów z nich otrzymanych) 

10 % 5 

170310 Melasy trzcinowe powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru 30 % 3 

170390 Melasy buraczane powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru 30 % 3 

170410 Guma do żucia, nawet pokryta cukrem 30 % 5 

170490 Wyroby cukiernicze (inne niż guma do żucia), włącznie z białą czekoladą, 
niezawierające kakao 

30 % 5 

180100 Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone 30 % 3
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180200 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 30 % 5 

180310 Pasta kakaowa (z wyłączeniem odtłuszczonej) 30 % 5 

180320 Pasta kakaowa, odtłuszczona całkowicie lub częściowo 30 % 5 

180400 Masło, tłuszcz i olej, kakaowe 30 % 5 

180500 Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego 30 % 5 

180610 Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego 30 % 5 

180620 Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub 
batonach, o masie > 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej 
postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości 
> 2 kg (z wyłączeniem proszku kakaowego) 

30 % 5 

180631 Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub 
batonach, o masie ≤ 2 kg, nadziewane 

30 % 5 

180632 Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub 
batonach, o masie ≤ 2 kg (z wyłączeniem nadziewanych) 

30 % 5 

180690 Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w pojemnikach lub 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 2 kg (inne niż w blokach, 
tabliczkach i batonach oraz z wyłączeniem proszku kakaowego) 

30 % 5 

190110 Przetwory dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej, z mąki, kasz, 
mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające 
< 40 % masy kakao, obliczonej w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, 
gdzie indziej niewymienione oraz z mleka, śmietany ukwaszonej, serwatki, 
jogurtu, kefiru lub podobnych produktów objętych pozycjami od 0401 do 
0404, niezawierające kakao lub zawierające < 5 % masy kakao, obliczonej 
w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione 

5 % 3 

190120 Mieszaniny i ciasta, z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, 
niezawierające kakao lub zawierające < 40 % masy kakao, obliczonej w stosunku 
do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione oraz miesza
niny i ciasta z mleka, śmietany, maślanki, kwaśnego mleka, śmietany ukwa
szonej, maślanki, jogurtu, kefiru lub podobnych produktów objętych pozycjami 
od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające < 5 % masy kakao, 
obliczonej w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewy
mienione, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905 

30 % 5 

190190 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub 
z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające < 40 % masy 
kakao, obliczonej w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej 
niewymienione oraz przetwory spożywcze z mleka, śmietany, maślanki, kwaś
nego mleka, śmietany ukwaszonej, serwatki, jogurtu, kefiru lub podobnych 
produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub 
zawierające < 5 % masy kakao, obliczonej w stosunku do całkowicie odtłusz
czonej bazy, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem przetworów dla 
niemowląt, pakowanych do sprzedaży detalicznej, oraz mieszanin i ciast do 
wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905) 

30 % 5 

190211 Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane 
inaczej, zawierające jaja 

30 % 5 

190219 Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygotowane 
inaczej, niezawierające jaj 

30 % 5 

190220 Makarony nadziewane mięsem lub innymi substancjami, nawet poddane 
obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane 

30 % 5
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190230 Makarony poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane (inne niż 
nadziewane) 

30 % 5 

190240 Kuskus, nawet przygotowany 30 % 3 

190300 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, 
perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach 

30 % 5 

190410 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub 
produktów zbożowych, np. przykład płatki kukurydziane 

30 % 5 

190420 Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub 
z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożo
wych lub zbóż spęcznionych 

30 % 5 

190430 Pszenica spęczniona w formie obrobionych ziaren, otrzymana przez gotowanie 
ziaren pszenicy twardych odmian 

30 % 5 

190490 Zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub płatków lub inaczej przetwo
rzonego ziarna, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem mąki, kasz i mączki, przetworów spożywczych 
otrzymanych przez spęcznianie lub prażenie płatków zbożowych lub z niepra 
żonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożo
wych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych i spęcznionej 
pszenicy) 

30 % 5 

190510 Chleb chrupki 30 % 5 

190520 Piernik z dodatkiem imbiru i podobne, nawet zawierający kakao 30 % 5 

190531 Słodkie herbatniki 30 % 5 

190532 Gofry i wafle 30 % 5 

190540 Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe 30 % 3 

190590 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 (z wyłączeniem chleba chrupkiego, piernika z dodatkiem 
imbiru i podobnych, słodkich herbatników, wafli i gofrów o zawartości wody 
≤ 10 % masy, sucharków, tostów z chleba i podobnych wyrobów tostowych) 

30 % 5 

200110 Ogórki i korniszony, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem 
octowym 

30 % 5 

200190 Warzywa (inne niż ogórki i korniszony), owoce, orzechy i pozostałe jadalne 
części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym 

30 % 5 

200210 Pomidory, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonserwowane inaczej 
niż octem lub kwasem octowym 

30 % 5 

200290 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym (z wyłączeniem całych lub w kawałkach) 

30 % 5 

200310 Grzyby z rodzaju Agaricus, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż 
octem lub kwasem octowym 

30 % 5 

200320 Trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octo
wym 

30 % 3
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200390 Grzyby, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym (z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus) 

30 % 3 

200410 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym, zamrożone 

30 % 3 

200490 Warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej 
niż octem lub kwasem octowym, zamrożone (z wyłączeniem zakonserwowa
nych cukrem oraz pomidorów, grzybów, trufli i ziemniaków, niezmieszanych) 

30 % 5 

200510 Warzywa homogenizowane pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność 
dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości 
≤ 250 g 

30 % 5 

200520 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

30 % 3 

200540 Groch (Pisum Sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż octem 
lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonego) 

30 % 5 

200551 Fasola łuskana (Vigna spp., Phaseolus spp.) przetworzona lub zakonserwowana 
inaczej niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonej) 

30 % 5 

200559 Fasola niełuskana (Vigna spp., Phaseolus spp.) przetworzona lub zakonserwo
wana inaczej niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonej) 

30 % 5 

200560 Szparagi przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

30 % 3 

200570 Oliwki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

30 % 3 

200580 Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) przetworzona lub zakonserwo
wana inaczej niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonej) 

30 % 5 

200590 Warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej 
niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone (z wyłączeniem zakonserwo
wanych cukrem, homogenizowanych warzyw objętych podpozycją 2005.10 
oraz pomidorów, grzybów, trufli, ziemniaków, grochu (Pisum sativum), fasoli 
(Vigna, Phaseolus), szparagów, oliwek i kukurydzy cukrowej (Zea Mays var. 
saccharata), niezmieszanych) 

30 % 5 

200600 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe jadalne części roślin, 
zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane) 

30 % 5 

200710 Przetwory homogenizowane z dżemów, galaretek owocowych, marmolad, 
przecierów i past owocowych lub orzechowych, otrzymane w wyniku obróbki 
cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, pako
wane do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w pojemnikach o zawartości ≤ 250 g 

30 % 5 

200791 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery i pasty z owoców cytrusowych, otrzy
mane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej 
substancji słodzącej (z wyłączeniem przetworów homogenizowanych objętych 
podpozycją 2007.10) 

30 % 5 

200799 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery i pasty owocowe otrzymane w wyniku 
obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem przetworów z owoców cytrusowych i przetworów homogeni
zowanych objętych podpozycją 2007.10) 

30 % 5
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200811 Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem zakon
serwowanych cukrem) 

30 % 5 

200819 Orzechy i pozostałe nasiona, włączając mieszanki, przetworzone lub zakonser
wowane (z wyłączeniem przetworzonych lub zakonserwowanych octem, 
zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, oraz dżemów, galaretek owoco
wych, marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku 
obróbki cieplnej, i orzeszków ziemnych) 

30 % 5 

200820 Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, (z wyłączeniem zakonserwowanych 
cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, marmolad, prze
cierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku obróbki cieplnej) 

30 % 5 

200830 Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające 
dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewy
mienione 

30 % 5 

200840 Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

200850 Morele, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej lub alkoholu (z wyłączeniem zakonserwowanych 
cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, marmolad, prze
cierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku obróbki cieplnej) 

30 % 3 

200860 Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające 
dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu (z wyłączeniem 
zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, 
marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku obróbki 
cieplnej) 

30 % 3 

200870 Brzoskwinie, włączając nektaryny, przetworzone lub zakonserwowane, nawet 
zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu (z wyłą
czeniem zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek 
owocowych, marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku 
obróbki cieplnej) 

30 % 3 

200880 Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające 
dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewłą
czone ani niewymienione 

30 % 5 

200891 Rdzenie palmowe, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające 
dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu (z wyłączeniem 
przetworzonych lub zakonserwowanych octem) 

30 % 3 

200892 Mieszanki owoców, orzechów i pozostałych jadalnych części roślin, przetwo
rzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej 
substancji słodzącej lub alkoholu (z wyłączeniem mieszanek orzechów, 
orzeszków ziemnych i pozostałych nasion oraz preparatów typu müsli bazu
jących na nieprażonych płatkach zbożowych objętych podpozycją 1904.20.10 
oraz przetworzonych lub zakonserwowanych octem, zakonserwowanych 
cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, marmolad, prze
cierów i past owocowych otrzymanych w wyniku obróbki cieplnej) 

30 % 5 

200899 Owoce i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane, 
nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu (z 
wyłączeniem przetworzonych lub zakonserwowanych octem, zakonserwowa
nych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, marmolad, 
przecierów i past owocowych otrzymanych w wyniku obróbki cieplnej oraz 
orzechów, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion, ananasów, owoców 
cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni i czereśni, brzoskwiń oraz truskawek 
i poziomek) 

30 % 5 

200911 Sok pomarańczowy, zamrożony, niesfermentowany, nawet zawierający dodatek 
cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

30 % 5
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200912 Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa ≤ 20 w temp. 20°C, 
nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem 
zawierającego alkohol i zamrożonego) 

30 % 5 

200919 Sok pomarańczowy, niesfermentowany, nawet zawierający dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol, zamrożonego 
i o liczbie Brixa ≤ 20 w temp. 20°C) 

30 % 5 

200921 Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa ≤ 20 w temp. 20°C, nawet 
zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawie
rającego alkohol) 

30 % 5 

200929 Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20 w temp. 20°C, nawet 
zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawie
rającego alkohol) 

30 % 5 

200931 Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie Brixa 
≤ 20 w temp. 20°C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji 
słodzącej (wyłączeniem zawierającego alkohol, mieszanek, soku pomarańczo
wego i soku grejpfrutowego) 

30 % 5 

200939 Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie Brixa 
> 20 w temp. 20°C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji 
słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol, mieszanek, soku pomarańczo
wego i soku grejpfrutowego) 

30 % 5 

200941 Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa ≤ 20 w temp. 20°C, nawet 
zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawie
rającego alkohol) 

30 % 5 

200949 Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20 w temp. 20°C, nawet 
zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawie
rającego alkohol) 

30 % 5 

200950 Sok pomidorowy, niesfermentowany, nawet zawierający dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

30 % 5 

200961 Sok winogronowy, włączając moszcz gronowy, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa ≤ 30 w temp. 20°C, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji 
słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

30 % 5 

200969 Sok winogronowy, włączając moszcz gronowy, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 30 w temp. 20°C, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji 
słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

30 % 5 

200971 Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa ≤ 20 w temp. 20°C, nawet 
z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego 
alkohol) 

30 % 5 

200979 Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20 w temp. 20°C, nawet 
z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego 
alkohol) 

30 % 5 

200980 Sok z owocu lub z warzywa, niesfermentowany, nawet z dodatkiem cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol, mieszanek 
oraz soku z owoców cytrusowych, ananasów, pomidorów, winogron, włącznie 
z moszczem winogronowym, i z jabłek) 

30 % 5 

200990 Mieszanki soków owocowych, włączając moszcz gronowy, i soków warzyw
nych, niesfermentowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji 
słodzącej (z wyłączeniem zawierających alkohol) 

30 % 5 

210111 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy 30 % 5
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210112 Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy lub na 
bazie kawy 

30 % 5 

210120 Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i prze
twory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, 
lub maté (herbaty paragwajskiej) 

30 % 5 

210130 Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje 
i koncentraty 

30 % 5 

210210 Drożdże aktywne 10 % 2 

210220 Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z 
wyłączeniem pakowanych jako leki) 

10 % 2 

210230 Proszki do pieczenia, gotowe 10 % 2 

210310 Sos sojowy 30 % 5 

210320 Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe 30 % 3 

210330 Mąka i mączka, z gorczycy, nawet przygotowane, oraz musztarda 30 % 3 

210390 Preparaty do sosów i sosy gotowe; zmieszane przyprawy i przyprawy korzenne 
(z wyłączeniem sosu sojowego, ketchupu pomidorowego i pozostałych sosów 
pomidorowych, musztardy oraz mąki i mączki z gorczycy) 

30 % 5 

210410 Zupy i buliony i preparaty do nich 30 % 3 

210420 Przetwory spożywcze złożone z dokładnie zhomogenizowanej mieszaniny 
dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak mięso, ryby, warzywa 
lub owoce, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub 
do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto ≤ 250 g 

30 % 5 

210500 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao 30 % 3 

210610 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe 10 % 2 

210690 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

220110 Wody mineralne i wody gazowane, niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego ani aromatyzującego 

30 % 5 

220190 Woda naturalna, zwykła, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka 
słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg (z wyłączeniem wód mineralnych 
i wód gazowanych, wody morskiej, wody destylowanej, wody do pomiarów 
przewodności lub wody o podobnej czystości) 

30 % 5 

220210 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane, prze
znaczone do bezpośredniego spożycia jako napój 

30 % 5 

220290 Napoje bezalkoholowe (z wyłączeniem wody, soków owocowych lub warzyw
nych i mleka) 

30 % 5 

220300 Piwo otrzymywane ze słodu 30 % 5 

220410 Wino musujące ze świeżych winogron 30 % 5
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220421 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi oraz mosz
czem gronowym z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu, w pojem
nikach o objętości ≤ 2 l (z wyłączeniem wina musującego) 

30 % 5 

220429 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi oraz mosz
czem gronowym z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu, w pojem
nikach o objętości > 2 l (z wyłączeniem wina musującego) 

30 % 5 

220430 Moszcz gronowy, o rzeczywistej mocy alkoholu > 0,5 % obj. (z wyłączeniem 
moszczu gronowego z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu) 

30 % 3 

220510 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub 
substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości ≤ 2 l 

30 % 5 

220590 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub 
substancjami aromatycznym, w pojemnikach o objętości > 2 l 

30 % 5 

220600 Cydr, perry, miód pitny oraz pozostałe napoje fermentowane oraz mieszanki 
napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem piwa, wina ze świeżych winogron, moszczu gronowego, 
wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron, aromatyzowanych roślinami 
lub substancjami aromatycznymi) 

30 % 5 

220710 Alkohol etylowy nieskażony, o rzeczywistej mocy alkoholu ≥ 80 % obj. 20 % 5 

220720 Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone 20 % 5 

220820 Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków 
z winogron 

30 % 5 

220830 Whisky 30 % 5 

220840 Rum i tafia 30 % 5 

220850 Gin i gin Geneva 30 % 5 

220860 Wódka 30 % 5 

220870 Likiery i kordiały 30 % 5 

220890 Alkohol etylowy, nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu < 80 % obj.; 
wódki i pozostałe napoje spirytusowe (z wyłączeniem złożonych preparatów 
alkoholowych z rodzaju używanych do produkcji napojów, napojów spirytu
sowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z wino
gron, whisky, rumu, tafii, ginu, ginu Geneva, wódki, likierów i kordiałów) 

30 % 5 

220900 Ocet, ocet winny i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego 30 % 5 

230110 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, nienadające się do spożycia 
przez ludzi; skwarki 

5 % 1 

230120 Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 
bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi 

5 % 1 

230210 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki kukury
dzy, nawet granulowane 

10 % 1
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230220 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki ryżu, 
nawet granulowane 

5 % 1 

230230 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki psze
nicy, nawet granulowane 

5 % 1 

230240 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż 
(innych niż kukurydza, ryż i pszenica), nawet granulowane 

5 % 1 

230250 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin 
strączkowych, nawet granulowane 

5 % 1 

230310 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości 10 % 1 

230320 Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady 
z produkcji cukru 

10 % 1 

230330 Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane 10 % 1 

230400 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego 

5 % 3 

230500 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych 

10 % 1 

230610 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion bawełny 

10 % 1 

230620 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion lnu 

5 % 1 

230630 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion słonecznika 

5 % 1 

230641 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion rzepaku lub rzepiku o niskiej zawartości kwasu 
erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny, o zawartości kwasu erukowego 
< 2 % masy i o zawartości składników stałych, w których udział glukozyno
ladów wynosi < 30 mikromoli/g 

5 % 1 

230649 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion rzepaku lub rzepiku o wysokiej zawartości 
kwasu erukowego, z których uzyskuje się olej roślinny o zawartości kwasu 
erukowego wynoszącej ≥ 2 % masy i o zawartości składników stałych, 
w których udział glukozynoladów wynosi ≥ 30 mikromoli/g 

5 % 1 

230650 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji orzechów kokosowych lub kopry 

5 % 1 

230660 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji orzechów palmowych lub ich jąder 

10 % 1 

230670 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji tłuszczów roślinnych lub olejów z zarodków kukurydzy 

10 % 1
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230690 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji tłuszczów roślinnych lub olejów (inne niż z nasion 
bawełny, nasion lnu, nasion słonecznika, nasion rzepaku lub rzepiku, orzechów 
kokosowych lub kopry, orzechów palmowych lub ich jąder, zarodków kuku
rydzy lub z ekstrakcji oleju sojowego i oleju z orzeszków ziemnych) 

5 % 1 

230700 Osad winny z drożdży; kamień winny 10 % 1 

230800 Żołędzie, kasztany, wytłoczyny oraz pozostałe materiały roślinne i odpady 
roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, w rodzaju stosowanych 
do karmienia zwierząt, nawet w postaci granulek, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

230910 Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej 30 % 5 

230990 Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (inne niż karma dla 
psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej) 

30 % 3 

240110 Tytoń, niepozbawiony łodyg/nieodżyłowany 10 % 5 

240120 Tytoń częściowo lub całkowicie pozbawiony łodyg/odżyłowany, inaczej 
nieprzetworzony 

10 % 5 

240130 Odpady tytoniu 10 % 5 

240210 Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń 30 % 5 

240220 Papierosy zawierające tytoń 30 % 5 

240290 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy składające się całko
wicie z namiastek tytoniu 

30 % 5 

240310 Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji 10 % 5 

240391 Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony” z drobno pociętych liści tytonio
wych, odpadów tytoniu lub pyłu tytoniowego 

10 % 5 

240399 Tytoń do żucia, tabaka i pozostały tytoń przetworzony oraz przetworzone 
namiastki tytoniu, tabaka w proszku, ekstrakty i esencje z tytoniu (z wyłącze
niem cygar, nawet z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, tytoniu do 
palenia nawet zawierającego namiastki tytoniu w każdej proporcji, tytoniu 
„homogenizowanego” lub „odtworzonego”, nikotyny wyekstrahowanej z roślin 
tytoniu oraz środków owadobójczych wyprodukowanych z ekstraktów i esencji 
z tytoniu) 

30 % 5 

250100 Sól, włączając sól kuchenną i sól denaturowaną i czysty chlorek sodu, nawet 
w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbry
laniu lub środków zapewniających dobrą sypkość; woda morska 

20 % 5 

250200 Piryty żelazowe niewyprażone 10 % 1 

250300 Siarka wszystkich rodzajów (z wyłączeniem siarki sublimowanej, strąconej 
i koloidalnej) 

10 % 1 

250410 Grafit naturalny w proszku lub płatkach 10 % 1
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250490 Grafit naturalny (inny niż w proszku lub w płatkach) 10 % 1 

250510 Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe, nawet barwione 10 % 1 

250590 Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione (z wyłączeniem piasków 
krzemionkowych, piasków kwarcowych, piasków złotonośnych i platynonoś
nych, piasków cyrkonowych, piasków rutylowych i piasków ilmenitowych, 
piasków monacytowych oraz piasków bitumicznych lub „asfaltowych”) 

10 % 1 

250610 Kwarc (inny niż piaski kwarcowe) 10 % 1 

250621 Kwarcyt surowy lub wstępnie obrobiony 10 % 1 

250629 Kwarcyt, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie 
prostokątnym lub kwadratowym (inny niż wstępnie obrobiony) 

10 % 1 

250700 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane 10 % 1 

250810 Bentonit 10 % 1 

250820 Ziemie odbarwiające i ziemia bieląca 10 % 1 

250830 Glina ogniotrwała (z wyłączeniem kaolinu i pozostałych glin kaolinowych oraz 
iłów porowatych) 

10 % 1 

250840 Gliny (z wyłączeniem gliny ogniotrwałej, kaolinu i innych glin kaolinowych 
oraz iłów porowatych) 

10 % 1 

250850 Andaluzyt, cyjanit i sylimanit 10 % 1 

250860 Mullit 10 % 1 

250870 Ziemie szamotowe lub dynasowe 10 % 1 

250900 Kreda 10 % 1 

251010 Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda naturalna 
i fosforanowa, niemielone 

10 % 1 

251020 Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda naturalna 
i fosforanowa, mielone 

10 % 1 

251110 Naturalny siarczan baru (baryt) 5 % 1 

251120 Naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany (z wyłączeniem tlenku 
baru) 

10 % 1 

251200 Skały krzemionkowe kopalne, np. ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit, oraz 
podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej gęstości ≤ 1 

10 % 1 

251311 Pumeks, surowy lub w nieregularnych kawałkach, nawet pumeks rozdrobniony 
(bimskies) 

10 % 1 

251319 Pumeks, kruszony lub mielony 10 % 1 

251320 Szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały 
ścierne, nawet poddane obróbce cieplnej 

10 % 1
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251400 Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej 
na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym lub kwadratowym; proszek 
łupkowy i odpady łupku 

10 % 1 

251511 Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony 10 % 2 

251512 Marmur i trawertyn, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub 
płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym 

10 % 5 

251520 Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, 
o pozornej gęstości ≥ 2,5 oraz alabaster, nawet wstępnie obrobione lub tylko 
pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie kwadra
towym lub prostokątnym (inne niż w formie granulek, odłamków lub proszku 
oraz z wyłączeniem marmuru i trawertynu) 

10 % 2 

251611 Granit, surowy lub wstępnie obrobiony (z wyłączeniem kostek brukowych, płyt 
nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

10 % 2 

251612 Granit tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie 
kwadratowym lub prostokątnym (z wyłączeniem kostek brukowych, płyt 
nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

10 % 2 

251621 Piaskowiec, surowy lub wstępnie obrobiony (z wyłączeniem kostek brukowych, 
płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

10 % 2 

251622 Piaskowiec, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie kwadratowym lub prostokątnym (z wyłączeniem kostek brukowych, 
płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

10 % 2 

251690 Porfir, bazalt i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie 
obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie kwadratowym lub prostokątnym (inne niż w formie granulek, 
odłamków lub proszku oraz z wyłączeniem kostek brukowych, płyt nawierzch
niowych, krawężników i płyt chodnikowych oraz kamieni pomnikowych lub 
budowlanych o pozornej gęstości ≥ 2,5, granitu i piaskowca) 

10 % 2 

251710 Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowa
nych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów 
kolejowych lub inne kruszywa, gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce 
cieplnej 

10 % 2 

251720 Makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub z podobnych odpadów prze
mysłowych, nawet zawierający otoczaki, żwir, gruby żwir i krzemień stosowane 
jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kole
jowych lub inne kruszywa 

10 % 2 

251730 Makadam smołowany 10 % 2 

251741 Granulki, odłamki i proszek z marmuru, nawet poddane obróbce cieplnej 10 % 1 

251749 Granulki, odłamki lub proszek trawertynu, ekausyny, alabastru, bazaltu, granitu, 
piaskowca, porfiru, sjenitu, lawy, gnejsu, trachitu i pozostałych skał objętych 
pozycją 2515 i 2516 (z wyłączeniem marmuru), nawet poddane obróbce ciep
lnej 

10 % 1 

251810 Dolomit surowy, niekalcynowany ani niespiekany, włączając dolomit wstępnie 
obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie prostokątnym, włączając kwadratowy (z wyłączeniem dolomitu 
pokruszonego lub rozłupanego, stosowanego jako kruszywo do betonu, jako 
tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo) 

10 % 2
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251820 Dolomit kalcynowany lub spiekany (z wyłączeniem dolomitu pokruszonego lub 
rozłupanego stosowanego jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub 
do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo) 

10 % 2 

251830 Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania 10 % 2 

251910 Naturalny węglan magnezu (magnezyt) 10 % 1 

251990 Magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca 
małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek 
magnezu (z wyłączeniem naturalnego węglanu magnezu (magnezytu)) 

10 % 1 

252010 Gips; anhydryt 10 % 1 

252020 Spoiwa gipsowe składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia, 
nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub opóźniaczy 

10 % 2 

252100 Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stosowa
nych do produkcji wapna lub cementu 

10 % 1 

252210 Wapno palone 5 % 1 

252220 Wapno gaszone 5 % 1 

252230 Wapno hydrauliczne (z wyłączeniem czystego tlenku wapnia i wodorotlenku 
wapnia) 

10 % 2 

252310 Klinkier cementowy 10 % 2 

252321 Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony 20 % 3 

252329 Cement portlandzki (inny niż biały, nawet sztucznie barwiony) 20 % 3 

252330 Cement glinowy 20 % 3 

252390 Cement, nawet barwiony (inny niż cement glinowy i cement portlandzki) 20 % 3 

252400 Azbest (z wyłączeniem wyrobów z azbestu) 10 % 5 

252510 Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub odłamki 10 % 2 

252520 Proszek miki 10 % 2 

252530 Odpadki miki 10 % 2 

252610 Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie 
lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym 
i talk, nierozdrobniony i niesproszkowany 

10 % 1 

252620 Steatyt naturalny i talk, rozdrobniony lub sproszkowany 10 % 1 

252810 Naturalne borany sodu i ich koncentraty, nawet kalcynowane (z wyłączeniem 
boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek) 

10 % 1
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252890 Naturalne borany i ich koncentraty, nawet kalcynowane, i naturalny kwas 
borowy zawierający ≤ 85 % H 3 BO 3 w przeliczeniu na suchą masę (z wyłącze
niem boranów sodu i ich koncentratów oraz boranów wyodrębnionych z natu
ralnych solanek) 

10 % 1 

252910 Skaleń 10 % 1 

252921 Fluoryt zawierający ≤ 97 % masy fluorku wapnia 10 % 1 

252922 Fluoryt zawierający > 97 % masy fluorku wapnia 10 % 1 

252930 Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy 10 % 1 

253010 Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate 10 % 1 

253020 Kizeryt i epsomit (naturalne siarczany magnezu) 10 % 1 

253090 Siarczki arsenu, ałunit, pucolana, pigmenty mineralne i pozostałe substancje 
mineralne, gdzie indziej niewymienione. 

10 % 3 

260111 Rudy i koncentraty żelaza, nieaglomerowane (EWWiS) (inne niż wyprażone 
piryty żelazowe) 

10 % 1 

260112 Rudy i koncentraty żelaza, aglomerowane (EWWiS) (inne niż wyprażone piryty 
żelazowe) 

10 % 1 

260120 Piryty żelazowe wyprażone 10 % 1 

260200 Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty 
manganu o zawartości manganu ≥ 20 % w przeliczeniu na suchą masę 
(EWWiS) 

10 % 1 

260300 Rudy i koncentraty miedzi 10 % 1 

260400 Rudy i koncentraty niklu 10 % 1 

260500 Rudy i koncentraty kobaltu 10 % 1 

260600 Rudy i koncentraty glinu 10 % 1 

260700 Rudy i koncentraty ołowiu 10 % 1 

260800 Rudy i koncentraty cynku 10 % 1 

260900 Rudy i koncentraty cyny 10 % 1 

261000 Rudy i koncentraty chromu 10 % 1 

261100 Rudy i koncentraty wolframu 10 % 1 

261210 Rudy i koncentraty uranu 10 % 1 

261220 Rudy i koncentraty toru 10 % 1
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261310 Rudy i koncentraty molibdenu, prażone 10 % 1 

261390 Rudy i koncentraty molibdenu (inne niż prażone) 10 % 1 

261400 Rudy i koncentraty tytanu 10 % 1 

261510 Rudy i koncentraty cyrkonu 10 % 1 

261590 Rudy i koncentraty niobu, tantalu lub wanadu 10 % 1 

261610 Rudy i koncentraty srebra 10 % 1 

261690 Rudy i koncentraty metali szlachetnych (inne niż rudy i koncentraty srebra) 10 % 1 

261710 Rudy i koncentraty antymonu 10 % 1 

261790 Rudy i koncentraty (inne niż żelaza, manganu, miedzi, niklu, kobaltu, glinu, 
ołowiu, cynku, cyny, chromu, wolframu, uranu, toru, molibdenu, tytanu, niobu, 
tantalu, wanadu, cyrkonu oraz rudy i koncentraty metali szlachetnych lub 
antymonu) 

10 % 1 

261800 Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali 10 % 1 

261900 Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji 
żeliwa lub stali 

10 % 1 

262011 Cynk twardy (kamień galwaniczny) 10 % 1 

262019 Popiół i pozostałości zawierające głównie cynk (z wyłączeniem cynku twardego 
(kamienia galwanicznego)) 

10 % 1 

262021 Szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy z przeciwstukowych związków 
ołowiu, otrzymywane ze zbiorników zasobnikowych benzyny etylizowanej 
i przeciwstukowych związków ołowiu i zawierające głównie ołów, związki 
ołowiu i tlenek żelaza 

10 % 5 

262029 Popiół i pozostałości zawierające głównie ołów (z wyłączeniem szlamów 
z benzyny etylizowanej i szlamów z przeciwstukowych związków ołowiu) 

10 % 5 

262030 Popiół i pozostałości zawierające głównie miedź 10 % 5 

262040 Popiół i pozostałości zawierające głównie glin 10 % 5 

262060 Popiół i pozostałości zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju 
stosowanych do ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich 
związków chemicznych (inne niż z produkcji żeliwa lub stali) 

10 % 5 

262091 Popiół i pozostałości zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub ich miesza
niny (inne niż z produkcji żeliwa lub stali) 

10 % 5 

262099 Popiół i pozostałości zawierające metale lub związki metali (inne niż z produkcji 
żeliwa lub stali, zawierające głównie cynk, ołów, miedź lub glin, zawierające 
arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu 
lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicznych i zawierające 
antymon, beryl, kadm, chrom lub ich mieszaniny) 

10 % 5
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262110 Popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych 10 % 5 

262190 Żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic) (z wyłą
czeniem żużlu, włącznie z żużlem granulowanym z produkcji żeliwa lub stali, 
popiołem oraz pozostałościami zawierającymi arsen, metale lub związki metali 
oraz popiołem i pozostałościami spopielenia odpadów komunalnych) 

10 % 3 

270111 Antracyt (EWWiS), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany 10 % 1 

270112 Węgiel bitumiczny (EWWiS), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany 10 % 1 

270119 Węgiel (EWWiS), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany (inny niż antracyt 
i węgiel bitumiczny) 

10 % 1 

270120 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla (EWWiS) 10 % 1 

270210 Węgiel brunatny (lignit) (EWWiS), nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany 
(z wyłączeniem gagatu) 

10 % 1 

270220 Węgiel brunatny (lignit) (EWWiS) aglomerowany (z wyłączeniem gagatu) 10 % 1 

270300 Torf, włącznie z odpadkami torfowymi, nawet aglomerowany 10 % 1 

270400 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglome
rowany; węgiel retortowy 

10 % 1 

270500 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz zaazotowany i podobne gazy 
(inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe) 

10 % 1 

270600 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz 
pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, 
włącznie ze smołami odzyskanymi 

10 % 1 

270710 Benzol (benzen) zawierający > 50 % benzenu (z wyłączeniem zdefiniowanego 
chemicznie) 

10 % 2 

270720 Toluol (toluen) zawierający > 50 % masy toluenu (z wyłączeniem zdefiniowa
nego chemicznie) 

10 % 2 

270730 Ksylol (ksyleny) zawierający > 50 % masy ksylenów (z wyłączeniem zdefinio
wanego chemicznie) 

10 % 2 

270740 Naftalen zawierający > 50 % masy naftalenu (z wyłączeniem zdefiniowanego 
chemicznie) 

10 % 2 

270750 Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których ≥ 65 % objętościowo, 
włącznie ze stratami, destyluje w 250°C zgodnie z metodą ASTM D 86 (z 
wyłączeniem związków zdefiniowanych chemicznie) 

10 % 2 

270760 Fenole zawierające > 50 % fenoli (z wyłączeniem zdefiniowanych chemicznie) 10 % 2 

270791 Oleje kreozotowe (z wyłączeniem zdefiniowanych chemicznie) 10 % 2 

270799 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; 
podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa 
niż składników niearomatycznych (z wyłączeniem związków zdefiniowanych 
chemicznie, benzolu (benzenu), toluolu (toluenu), ksylolu (ksylenów), naftalenu, 
mieszanin węglowodorów aromatycznych objętych podpozycją 2707.50, fenoli 
i olejów kreozotowych) 

10 % 2 

270810 Pak otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych 10 % 2
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270820 Koks pakowy otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mine
ralnych 

10 % 2 

270900 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe 10 % 2 

271011 Oleje lekkie i preparaty ropy naftowej lub minerałów bitumicznych, z których 
≥ 90 % objętościowo destyluje się w 210°C, według metody ASTM D 86 

10 % 3 

271019 Oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 3 

271091 Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane 
terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB) 

10 % 3 

271099 Oleje odpadowe zawierające głównie ropę naftową lub minerały bitumiczne 
(inne niż zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle 
(PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB)) 

10 % 3 

271111 Gaz ziemny, skroplony 10 % 1 

271112 Propan, skroplony 10 % 1 

271113 Butany, skroplone (z wyłączeniem n-butanu lub izobutanu o czystości ≥ 95 %) 10 % 1 

271114 Etylen, propylen, butylen i butadien, skroplone (z wyłączeniem etylenu o czys
tości ≥ 95 % i propylenu, butylenu i butadienu o czystości ≥ 90 %) 

10 % 1 

271119 Węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej niewymienione (inne niż gaz 
ziemny, propan, butan, etylen, propylen, butylen i butadien) 

10 % 1 

271121 Gaz ziemny w stanie gazowym 10 % 1 

271129 Węglowodory w stanie gazowym, gdzie indziej niewymienione (inne niż gaz 
ziemny) 

10 % 1 

271210 Wazelina 20 % 5 

271220 Parafina zawierająca < 0,75 % masy oleju 10 % 1 

271290 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk monta
nowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymy
wane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione (z wyłączeniem 
wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju) 

10 % 1 

271311 Koks naftowy, niekalcynowany 10 % 1 

271312 Koks naftowy, kalcynowany 10 % 1 

271320 Bitum naftowy 10 % 1 

271390 Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitu
micznych (z wyłączeniem koksu naftowego i bitumu naftowego) 

10 % 1 

271410 Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne 10 % 1
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271490 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe 10 % 1 

271500 Masy uszczelniające bitumiczne, fluksy i pozostałe mieszanki bitumiczne na 
bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mine
ralnej lub mineralnego paku smołowego 

10 % 1 

271600 Energia elektryczna 10 % 1 

280110 Chlor 10 % 1 

280120 Jod 10 % 1 

280130 Fluor; brom 10 % 1 

280200 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna 10 % 1 

280300 Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla), gdzie indziej niewymienione) 10 % 1 

280410 Wodór 10 % 1 

280421 Argon 10 % 1 

280429 Gazy szlachetne (z wyłączeniem argonu) 10 % 1 

280430 Azot 10 % 1 

280440 Tlen 10 % 1 

280450 Bor; tellur 10 % 1 

280461 Krzem zawierający ≥ 99,99 % masy krzemu 10 % 1 

280469 Krzem zawierający < 99,99 % masy krzemu 10 % 1 

280470 Fosfor 10 % 1 

280480 Arsen 10 % 1 

280490 Selen 10 % 1 

280511 Sód 10 % 1 

280512 Wapń 10 % 1 

280519 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych (inne niż sód i wapń) 10 % 1 

280530 Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy 10 % 1 

280540 Rtęć 10 % 1 

280610 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 10 % 1
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280620 Kwas chlorosulfonowy 10 % 1 

280700 Kwas siarkowy; oleum 10 % 1 

280800 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące 10 % 1 

280910 Pentatlenek difosforu 10 % 1 

280920 Kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie 10 % 1 

281000 Tlenki boru; kwasy borowe 10 % 1 

281111 Fluorowodór (kwas fluorowodorowy) 10 % 1 

281119 Kwasy nieorganiczne (z wyłączeniem chlorowodoru (kwasu chlorowodorowe
go), kwasu chlorosulfonowego, kwasu siarkowego, oleum, kwasu azotowego, 
mieszanin nitrujących, kwasu fosforowego, kwasów polifosforowych, kwasów 
borowych oraz fluorowodoru (kwasu fluorowodorowego) 

10 % 1 

281121 Ditlenek węgla 10 % 1 

281122 Ditlenek krzemu 10 % 1 

281123 Ditlenek siarki 10 % 1 

281129 Nieorganiczne związki tlenowe niemetali (z wyłączeniem pentatlenku difosforu, 
tlenków boru, ditlenku węgla, ditlenku krzemu i ditlenku siarki) 

10 % 1 

281210 Chlorki i tlenochlorki 10 % 1 

281290 Halogenki i tlenohalogenki niemetali (z wyłączeniem chlorków i tlenochlor
ków) 

10 % 1 

281310 Disiarczek węgla 10 % 1 

281390 Siarczki niemetali (z wyłączeniem disiarczku węgla); techniczny trisiarczek 
fosforu 

10 % 1 

281410 Amoniak bezwodny 10 % 1 

281420 Amoniak w roztworze wodnym 10 % 1 

281511 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały 10 % 1 

281512 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) w roztworze wodnym (ług sodowy lub 
ciekła soda kaustyczna) 

10 % 1 

281520 Wodorotlenek potasu (potaż żrący) 10 % 1 

281530 Nadtlenki sodu lub potasu 10 % 1 

281610 Wodorotlenek i nadtlenek magnezu 10 % 1 

281640 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru 10 % 1 

281700 Tlenek cynku; nadtlenek cynku 10 % 1
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281810 Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie 10 % 1 

281820 Tlenek glinu (z wyłączeniem elektrokorundu) 10 % 1 

281830 Wodorotlenek glinu 10 % 1 

281910 Tritlenek chromu 10 % 1 

281990 Tlenki i wodorotlenki chromu (z wyłączeniem tritlenku chromu) 10 % 1 

282010 Ditlenek manganu 10 % 1 

282090 Tlenki manganu (z wyłączeniem ditlenku manganu) 10 % 1 

282110 Tlenki i wodorotlenki żelaza 10 % 1 

282120 Pigmenty mineralne zawierające ≥ 70 % masy związanego żelaza w przeliczeniu 
na Fe 2 O 3 

10 % 1 

282200 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 10 % 1 

282300 Tlenki tytanu 10 % 1 

282410 Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot) 10 % 1 

282420 Minia ołowiana i minia pomarańczowa 10 % 1 

282490 Tlenki ołowiu (z wyłączeniem tlenku ołowiu (II) (glejty, masykotu)) 10 % 1 

282510 Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne 10 % 1 

282520 Tlenek i wodorotlenek litu 10 % 1 

282530 Tlenki i wodorotlenki wanadu 10 % 1 

282540 Tlenki i wodorotlenki niklu 10 % 1 

282550 Tlenki i wodorotlenki miedzi 10 % 1 

282560 Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu 10 % 1 

282570 Tlenki i wodorotlenki molibdenu 10 % 1 

282580 Tlenki antymonu 10 % 1 

282590 Zasady nieorganiczne oraz tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali, gdzie indziej 
niewymienione i niewłączone 

10 % 1 

282611 Flourki amonu lub sodu 10 % 1 

282612 Fluorek glinu 10 % 1 

282619 Fluorki (inne niż amonu, sodu i glinu) 10 % 1
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282620 Fluorokrzemiany sodu lub potasu 10 % 1 

282630 Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit) 10 % 1 

282690 Fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe (z wyłącze
niem fluorokrzemianów sodu lub potasu i heksafluoroglinianu sodu (syntetycz
nego kriolitu)) 

10 % 1 

282710 Chlorek amonu 10 % 1 

282720 Chlorek wapnia 10 % 1 

282731 Chlorek magnezu 10 % 1 

282732 Chlorek glinu 10 % 1 

282733 Chlorki żelaza 10 % 1 

282734 Chlorki kobaltu 10 % 1 

282735 Chlorek niklu 10 % 1 

282736 Chlorek cynku 10 % 1 

282739 Chlorki (inne niż chlorek amonu, wapnia, magnezu, glinu, żelaza, kobaltu, 
niklu i cynku) 

10 % 1 

282741 Tlenochlorki i chlorki zasadowe miedzi 10 % 1 

282749 Tlenochlorki i chlorki zasadowe (inne niż miedzi) 10 % 1 

282751 Bromki sodu lub potasu 10 % 1 

282759 Bromki i tlenobromki (inne niż sodu i potasu) 10 % 1 

282760 Jodki i tlenojodki 10 % 1 

282810 Podchloryny (chlorany (I)) wapnia, włącznie z technicznym podchlorynem 
(chloranem (I)) wapnia 

10 % 1 

282890 Podchloryny (chlorany (I)), chloryny i podbrominy (inne niż podchloryny (chlo
rany (I)) wapnia) 

20 % 3 

282911 Chloran sodu 10 % 1 

282919 Chlorany (inne niż sodu) 10 % 1 

282990 Nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany 10 % 1 

283010 Siarczki sodu 10 % 1 

283020 Siarczek cynku 10 % 1 

283030 Siarczek kadmu 10 % 1
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283090 Siarczki (inne niż sodu, cynku i kadmu); polisiarczki, nawet niezdefiniowane 
chemicznie 

10 % 1 

283110 Ditionina i sulfoksylan sodu 10 % 1 

283190 Ditioniny i sulfoksylany (inne niż sodu) 10 % 1 

283210 Siarczyny sodu 10 % 1 

283220 Siarczyny (inne niż sodu) 10 % 1 

283230 Tiosiarczany 10 % 1 

283311 Siarczan disodu 10 % 1 

283319 Siarczany sodu (inne niż disodu) 10 % 1 

283321 Siarczan magnezu 10 % 1 

283322 Siarczan glinu 10 % 1 

283323 Siarczany chromu 10 % 1 

283324 Siarczany niklu 10 % 1 

283325 Siarczany miedzi 10 % 1 

283326 Siarczan cynku 10 % 1 

283327 Siarczan baru 10 % 1 

283329 Siarczany (inne niż sodu, magnezu, glinu, chromu, niklu, miedzi, cynku i baru) 10 % 1 

283330 Ałuny 10 % 1 

283340 Nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 10 % 1 

283410 Azotyny 10 % 1 

283421 Azotan potasu 10 % 1 

283429 Azotany (inne niż potasu) 10 % 1 

283510 Podfosforyny i fosforyny 10 % 1 

283522 Fosforan mono- lub disodu 10 % 1 

283523 Fosforan trisodu 10 % 1 

283524 Fosforany potasu 10 % 1
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283525 Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwapnia) 10 % 1 

283526 Fosforany wapnia (z wyłączeniem wodoroortofosforanu wapnia (fosforanu 
diwapnia)) 

10 % 1 

283529 Fosforany (z wyłączeniem fosforanów monosodu, disodu, trisodu, potasu 
i wapnia) 

10 % 1 

283531 Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu), nawet zdefiniowany chemicznie 10 % 1 

283539 Polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie (inne niż trifosforan sodu 
(tripolifosforan sodu)) 

10 % 1 

283610 Techniczny węglan amonu i pozostałe węglany amonu 10 % 1 

283620 Węglan sodu 10 % 1 

283630 Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) 10 % 1 

283640 Węglany potasu 10 % 1 

283650 Węglan wapnia 10 % 1 

283660 Węglan baru 10 % 1 

283670 Węglany ołowiu 10 % 1 

283691 Węglany litu 10 % 1 

283692 Węglan strontu 10 % 1 

283699 Węglany i nadtlenowęglany (nadwęglany) (inne niż techniczny węglan amonu 
i pozostałe węglany amonu, węglan sodu, wodorowęglan sodu (kwaśny węglan 
sodu), węglany potasu, węglan wapnia, węglan baru, węglan ołowiu, węglany 
litu i węglan strontu) 

10 % 1 

283711 Cyjanek sodu 10 % 1 

283719 Cyjanki i tlenocyjanki (inne niż sodu) 10 % 1 

283720 Cyjanki złożone 10 % 1 

283800 Pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany 10 % 1 

283911 Metakrzemiany sodu, włącznie z technicznymi metakrzemianami) 10 % 1 

283919 Krzemiany sodu, włącznie z technicznymi krzemianami (z wyłączeniem metak
rzemianów sodu) 

10 % 1 

283920 Krzemiany potasu, włącznie z technicznymi krzemianami 10 % 1 

283990 Krzemiany, włącznie z technicznymi krzemianami metali alkalicznych (z wyłą
czeniem krzemianów sodu i potasu) 

10 % 1
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284011 Bezwodny tetraboran disodu (boraks oczyszczony) 10 % 1 

284019 Tetraboran disodu (boraks oczyszczony) (inny niż bezwodny) 10 % 1 

284020 Borany (z wyłączeniem tetraboranu disodu (boraksu oczyszczonego)) 10 % 1 

284030 Nadtlenoborany (nadborany) 10 % 1 

284110 Gliniany 10 % 1 

284120 Chromiany cynku lub ołowiu 10 % 1 

284130 Dichromian sodu 10 % 1 

284150 Chromiany i dichromiany; nadtlenochromiany (z wyłączeniem chromianów 
cynku lub ołowiu i dichromianu sodu) 

10 % 1 

284161 Nadmanganian potasu 10 % 1 

284169 Manganiny, manganiany i nadmanganiany (inne niż nadmanganian potasu) 10 % 1 

284170 Molibdeniany 10 % 1 

284180 Wolframiany 10 % 1 

284190 Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych (z wyłączeniem glinia
nów, chromianów, dichromianów, nadtlenochromianów, manganinów, manga
nianów, nadmanganianów, molibdenianów i wolframianów) 

10 % 1 

284210 Krzemiany podwójne lub złożone kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwa
sów, włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowane chemicznie 

10 % 1 

284290 Sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (inne niż tlenowych lub 
nadtlenowych kwasów metalicznych, krzemiany podwójne lub złożone 
(włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie) i azydki) 

10 % 1 

284310 Koloidy metali szlachetnych 10 % 1 

284321 Azotan srebra 10 % 1 

284329 Związki srebra; nieorganiczne lub organiczne, nawet niezdefiniowane 
chemicznie (z wyłączeniem azotanu srebra) 

10 % 1 

284330 Związki złota; nieorganiczne lub organiczne, nawet niezdefiniowane chemicz
nie 

10 % 1 

284390 Nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefinio
wane chemicznie (inne niż srebra i złota); amalgamaty metali szlachetnych 

10 % 1 

284410 Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje, włącznie z cermetalami, 
produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne 
związki uranu (Euratom) 

10 % 1
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284420 Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki: pluton oraz jego związki; stopy, 
dyspersje, włącznie z cermetalami, produkty ceramiczne i mieszaniny zawiera
jące uran wzbogacony w U 235, pluton lub związki tych produktów (Euratom) 

10 % 1 

284430 Uran zubożony w U 235 i jego związki; tor i jego związki; stopy, dyspersje, 
włącznie z cermetalami, produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran 
zubożony w U 235, tor lub związki tych produktów 

10 % 1 

284440 Pierwiastki, izotopy i związki promieniotwórcze oraz stopy i dyspersje, 
włącznie z cermetalami, produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające te pier
wiastki, izotopy lub związki; pozostałości promieniotwórcze (inne niż natu
ralny uran i uran wzbogacony lub zubożony w U 235; pluton, tor oraz związki 
tych produktów) 

10 % 1 

284450 Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych 
(Euratom) 

10 % 1 

284510 Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) 10 % 1 

284590 Niepromieniotwórcze izotopy; związki nieorganiczne lub organiczne takich 
izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłączeniem ciężkiej wody 
(tlenku deuteru)) 

10 % 1 

284610 Związki ceru 10 % 1 

284690 Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub 
mieszanin tych metali (inne niż ceru) 

10 % 1 

284700 Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem 10 % 1 

284800 Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłączeniem żelazofosforu) 10 % 1 

284910 Węgliki wapnia, nawet niezdefiniowane chemicznie 10 % 1 

284920 Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie 10 % 1 

284990 Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie (inne niż wapnia i krzemu) 10 % 1 

285000 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie (z 
wyłączeniem związków, które są również węglikami objętymi pozycją 2849) 

10 % 1 

285100 Związki nieorganiczne, włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów 
przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości, gdzie indziej niewymienione 
i niewłączone; ciekłe powietrze, nawet pozbawione gazów szlachetnych; sprę 
żone powietrze; amalgamaty (inne niż amalgamaty metali szlachetnych) 

10 % 1 

290110 Węglowodory alifatyczne nasycone 10 % 1 

290121 Etylen 10 % 1 

290122 Propen (propylen) 10 % 1 

290123 Buten (butylen) oraz jego izomery 10 % 1 

290124 Butadien-1,3 i izopren 10 % 1
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290129 Węglowodory alifatyczne nienasycone (inne niż etylen, propen (propylen), 
buten (butylen) oraz jego izomery, butadien-1,3 i izopren) 

10 % 1 

290211 Cykloheksan 10 % 1 

290219 Cykloalkany, cykloalkeny i cykloterpeny (z wyłączeniem cykloheksanu) 10 % 1 

290220 Benzen 10 % 1 

290230 Toluen 10 % 1 

290241 o-Ksylen 10 % 1 

290242 m-Ksylen 10 % 1 

290243 p-Ksylen 10 % 1 

290244 Mieszaniny izomerów ksylenu 10 % 1 

290250 Styren 10 % 1 

290260 Etylobenzen 10 % 1 

290270 Kumen 10 % 1 

290290 Węglowodory cykliczne (z wyłączeniem cykloalkanów, cykloalkenów, benzenu, 
toluenu, ksylenów, styrenu, etylobenzenu i kumenu) 

10 % 1 

290311 Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu) 10 % 1 

290312 Dichlorometan (chlorek metylenu) 10 % 1 

290313 Chloroform (trichlorometan) 10 % 1 

290314 Tetrachlorek węgla 10 % 1 

290315 1,2-dichloroetan (dichlorek etylenu) 10 % 1 

290319 Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych (inne niż chlo
rometan (chlorek metylu), chloroetan (chlorek etylu), dichlorometan (chlorek 
metylenu), chloroform (trichlorometan), tetrachlorek węgla i 1,2-dichloroetan 
(dichlorek etylenu)) 

10 % 1 

290321 Chlorek winylu (chloroetylen) 10 % 1 

290322 Trichloroetylen 10 % 1 

290323 Tetrachloroetylen (perchloroetylen) 10 % 1 

290329 Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych (inne niż 
chlorek winylu (chloroetylen), trichloroetylen i tetrachloroetylen (perchloroety
len)) 

10 % 1
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290330 Fluorowane, bromowane lub jodowane pochodne węglowodorów alifatycznych 10 % 1 

290341 Trichlorofluorometan 10 % 1 

290342 Dichlorodifluorometan 10 % 1 

290343 Trichlorotrifluoroetany 10 % 1 

290344 Dichlorotetrafluoroetany i chloropentafluoroetan 10 % 1 

290345 Pochodne węglowodorów alifatycznych perfluorowcowane tylko fluorem 
i chlorem (inne niż trichlorofluorometan, dichlorodifluorometan, trichlorotrif
luoroetany, dichlorotetrafluoroetany i chloropentafluoroetan) 

10 % 1 

290346 Bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany 10 % 1 

290347 Perfluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub 
więcej różnych fluorowców (inne niż tylko fluorowane i chlorowane oraz 
bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany 

10 % 1 

290349 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub 
więcej różnych fluorowców (inne niż pochodne perfluorowcowane) 

10 % 1 

290351 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan 10 % 1 

290359 Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych 
lub cykloterpenowych (z wyłączeniem 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu) 

10 % 1 

290361 Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen 10 % 1 

290362 Heksachlorobenzen i DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan) 10 % 1 

290369 Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych (inne niż chloroben
zen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen, heksachlorobenzen i DDT (1,1,1- 
trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)) 

10 % 1 

290410 Pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe 10 % 1 

290420 Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub nitrozowe 10 % 1 

290490 Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet 
fluorowcowane (inne niż zawierające tylko grupy sulfonowe, tylko nitrowe 
lub nitrozowe) 

10 % 1 

290511 Metanol (alkohol metylowy) 10 % 1 

290512 Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy) 10 % 1 

290513 Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) 10 % 1 

290514 Butanole (inne niż butan-1-ol (alkohol n-butylowy)) 10 % 1
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290515 Pentanol (alkohol amylowy) i jego izomery 10 % 1 

290516 Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery 10 % 1 

290517 Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy), oktade
kan-1-ol (alkohol stearylowy) 

10 % 1 

290519 Nasycone alkohole alifatyczne monowodorotlenowe (inne niż metanol (alkohol 
metylowy), propan-1-ol (alkohol propylowy), propan-2-ol (alkohol izopropylo
wy), butanole, pentanol (alkohol amylowy) i jego izomery, oktanol (alkohol 
oktylowy) i jego izomery, dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol 
(alkohol cetylowy) i oktadekan-1ol (alkohol stearylowy)) 

10 % 1 

290522 Alifatyczne alkohole terpenowe 10 % 1 

290529 Nienasycone alkohole alifatyczne monowodorotlenowe (inne niż alifatyczne 
alkohole terpenowe) 

10 % 1 

290531 Glikol etylenowy (etanodiol) 10 % 1 

290532 Glikol propylenowy (propano-1,2-diol) 10 % 1 

290539 Diole (inne niż glikol etylenowy (etanodiol) i glikol propylenowy (propano-1,2- 
diol)) 

10 % 1 

290541 2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan) 10 % 1 

290542 Pentaerytrytol 10 % 1 

290543 Mannit 10 % 3 

290544 D-sorbit (sorbitol) 10 % 3 

290545 Glicerol 10 % 3 

290549 Tri- i pozostałe alkohole alifatyczne poliwodorotlenowe (inne niż 2-etylo-2- 
(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan), pentaerytrytol, mannit, 
d-sorbit (sorbitol) i glicerol) 

10 % 1 

290551 Etchlorwinol (INN) 10 % 1 

290559 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi 
alifatycznych (inne niż etchlorwinol (INN)) 

10 % 1 

290611 Mentol 10 % 1 

290612 Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole 10 % 1 

290613 Sterole i inozyty 10 % 1 

290614 Terpineole 10 % 1 

290619 Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe alkohole i ich fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (inne niż mentol, 
cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole, sterole, inozyty 
i terpineole) 

10 % 1
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290621 Alkohol benzylowy 10 % 1 

290629 Aromatyczne alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne (inne niż alkohol benzylowy) 

10 % 1 

290711 Fenol (hydroksybenzen) i jego sole 10 % 1 

290712 Krezole i ich sole 10 % 1 

290713 Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole 10 % 1 

290714 Ksylenole i ich sole 10 % 1 

290715 Naftole i ich sole 10 % 1 

290719 Monofenole (inne niż fenol (hydroksybenzen) i jego sole, krezole i ich sole, 
oktylofenol, nonylofenol i ich izomery oraz ich sole, ksylenole i ich sole oraz 
naftole i ich sole) 

10 % 1 

290721 Rezorcyna i jej sole 10 % 1 

290722 Hydrochinon (chinol) i jego sole 10 % 1 

290723 4,4'-Izopropylidenodifenol (bisfenol A, difenylolopropan) i jego sole 10 % 1 

290729 Polifenole i fenoloalkohole (inne niż rezorcyna i jej sole, hydrochinon (chinol) 
i jego sole oraz 4,4'-izopropylidenodifenol (bisfenol A, difenylolopropan) i jego 
sole) 

10 % 1 

290810 Pochodne fenoli lub fenoloalkoholi, zawierające tylko podstawniki fluorowcowe 
oraz ich sole 

10 % 1 

290820 Sulfonowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi oraz ich sole i estry 10 % 1 

290890 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub 
fenoloalkoholi (inne niż pochodne zawierające tylko podstawniki fluorowcowe 
oraz ich sole lub pochodne zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i estry) 

10 % 1 

290911 Eter dietylu (eter etylowy) 10 % 1 

290919 Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne (inne niż eter dietylu (eter etylowy)) 

10 % 1 

290920 Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe i ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

290930 Etery aromatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozo
wane pochodne 

10 % 1 

290941 2,2'-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) 10 % 1 

290942 Etery monometylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego 10 % 1 

290943 Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego 10 % 1
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290944 Etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego (inne niż 
etery monometylowe lub etery monobutylowe) 

10 % 1 

290949 Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne (inne niż 2,2'-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) i etery mono
alkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego) 

10 % 1 

290950 Eterofenole, eteroalkoholofenole oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

290960 Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe oraz ich fluorow
cowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

291010 Oksiran (tlenek etylenu) 10 % 1 

291020 Metylooksiran (tlenek propylenu) 10 % 1 

291030 1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 10 % 1 

291090 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczło
nowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne (inne niż oksiran (tlenek etylenu), metylooksiran (tlenek propylenu) 
i 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna)) 

10 % 1 

291100 Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorow
cowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

291211 Metanal (formaldehyd) 10 % 1 

291212 Etanal (acetaldehyd) 10 % 1 

291213 Butanal-1 (aldehyd masłowy, normalny izomer) 10 % 1 

291219 Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (inne niż metanal 
(formaldehyd), etanal (acetaldehyd) i butanal-1 (aldehyd masłowy, normalny 
izomer)) 

10 % 1 

291221 Benzaldehyd 10 % 1 

291229 Aldehydy cykliczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (inne niż benzaldehyd) 10 % 1 

291230 Aldehydoalkohole 10 % 1 

291241 Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy) 10 % 1 

291242 Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy) 10 % 1 

291249 Aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inną tlenową grupą funkcyjną (inne 
niż etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy) i wanilina (aldehyd 
4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)) 

10 % 1 

291250 Cykliczne polimery aldehydów 10 % 1 

291260 Paraformaldehyd 10 % 1
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291300 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne cyklicz
nych polimerów aldehydów lub paraformaldehydu 

10 % 1 

291411 Aceton 10 % 1 

291412 Butanon (keton metylowo-etylowy) 10 % 1 

291413 4-Metylopentan-2-on (keton metylowo-izobutylowy) 10 % 1 

291419 Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (inne niż aceton, 
butanon (keton metylowo-etylowy) i 4-metylopentan-2-on (keton metylowo- 
izobutylowy)) 

10 % 1 

291421 Kamfora 10 % 1 

291422 Cykloheksanon i metylocykloheksanony 10 % 1 

291423 Jonony i metylojonony 10 % 1 

291429 Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe bez innej tlenowej 
grupy funkcyjnej (inne niż kamfora, cykloheksanon, metylocykloheksanony, 
jonony i metylojonony) 

10 % 1 

291431 Fenyloaceton (fenylopropan-2-on) 10 % 1 

291439 Ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (inne niż fenyloaceton 
(fenylopropan-2-on)) 

10 % 1 

291440 Ketonoalkohole i ketonoaldehydy 10 % 1 

291450 Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą funkcyjną 10 % 1 

291461 Antrachinon 10 % 1 

291469 Chinony (inne niż antrachinon) 10 % 1 

291470 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne ketonów 
lub chinonów 

10 % 1 

291511 Kwas mrówkowy 10 % 1 

291512 Sole kwasu mrówkowego 10 % 1 

291513 Estry kwasu mrówkowego 10 % 1 

291521 Kwas octowy 10 % 1 

291522 Octan sodu 10 % 1 

291523 Octany kobaltu 10 % 1 

291524 Bezwodnik octowy 10 % 1 

291529 Sole kwasu octowego (inne niż sodu i kobaltu) 10 % 1
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291531 Octan etylu 10 % 1 

291532 Octan winylu 10 % 1 

291533 Octan n-butylu 10 % 1 

291534 Octan izobutylu 10 % 1 

291535 Octan 2-etoksyetylu 10 % 1 

291539 Estry kwasu octowego (inne niż octany winylu, n-butylu, izobutylu i 2-etoksye
tylu) 

10 % 1 

291540 Kwasy mono-, di- lub trichlorooctowe, ich sole i estry 10 % 1 

291550 Kwas propionowy, jego sole i estry 10 % 1 

291560 Kwasy butanowe, kwasy pentanowe, ich sole i estry 10 % 1 

291570 Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i estry 10 % 1 

291590 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, 
nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne (inne niż kwas mrówkowy i octowy, ich sole i estry, 
bezwodnik kwasu octowego, kwas mono-, di- lub trichlorooctowy, ich sole 
i estry, kwas propionowy, jego sole i estry, kwasy butanowe i kwasy penta
nowe, ich sole i estry, kwas palmitynowy i kwas stearynowy, ich sole i estry) 

10 % 1 

291611 Kwas akrylowy i jego sole 10 % 1 

291612 Estry kwasu akrylowego 10 % 1 

291613 Kwas metakrylowy i jego sole 10 % 1 

291614 Estry kwasu metakrylowego 10 % 1 

291615 Kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole i estry 10 % 1 

291619 Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, 
nadtlenki i nadtlenokwasy; fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitro
zowane pochodne (inne niż kwas akrylowy i jego sole i estry, kwas metakry
lowy i jego sole i estry oraz kwasy oleinowy, linolowy i linolenowy, ich sole 
i estry) 

10 % 1 

291620 Monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe, ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

291631 Kwas benzoesowy, jego sole i estry 10 % 1 

291632 Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu 10 % 1 

291634 Kwas fenylooctowy i jego sole 10 % 1
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291635 Estry kwasu fenylooctowego 10 % 1 

291639 Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, 
nadtlenokwasy i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne (inne niż kwas benzoesowy, jego sole i estry, nadtlenek benzoilu, 
chlorek benzoilu i kwas fenylooctowy i jego sole i estry) 

10 % 1 

291711 Kwas szczawiowy, jego sole i estry 10 % 1 

291712 Kwas adypinowy, jego sole i estry 10 % 1 

291713 Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry 10 % 1 

291714 Bezwodnik maleinowy 10 % 1 

291719 Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, 
nadtlenokwasy i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne (inne niż kwas szczawiowy, jego sole i estry, kwas adypinowy, jego 
sole i estry, kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry oraz bezwodnik 
maleinowy) 

10 % 1 

291720 Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, 
ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne 

10 % 1 

291731 Ortoftalany dibutylu 10 % 1 

291732 Ortoftalany dioktylu 10 % 1 

291733 Ortoftalany dinonylu lub didecylu 10 % 1 

291734 Estry kwasu ortoftalowego (inne niż ortoftalany dibutylu, dioktylu, dinonylu lub 
didecylu) 

10 % 1 

291735 Bezwodnik ftalowy 10 % 1 

291736 Kwas tereftalowy i jego sole 10 % 1 

291737 Tereftalan dimetylu 10 % 1 

291739 Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, 
nadtlenokwasy, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozo
wane pochodne (inne niż estry kwasu ortoftalowego, bezwodnik ftalowy, kwas 
tereftalowy i jego sole oraz tereftalan dimetylu) 

10 % 1 

291811 Kwas mlekowy, jego sole i estry 5 % 1 

291812 Kwas winowy 10 % 1 

291813 Sole i estry kwasu winowego 10 % 1 

291814 Kwas cytrynowy 10 % 1 

291815 Sole i estry kwasu cytrynowego 10 % 1 

291816 Kwas glukonowy, jego sole i estry 10 % 1
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291819 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwod
niki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne (inne niż kwas mlekowy, kwas winowy, kwas 
cytrynowy, kwas glukonowy, ich sole i estry) 

10 % 1 

291821 Kwas salicylowy i jego sole 10 % 1 

291822 Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry 10 % 1 

291823 Estry kwasu salicylowego i ich sole (inne niż kwas o-acetylosalicylowy, jego sole 
i estry) 

10 % 1 

291829 Kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy 
funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich fluorow
cowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (inne niż kwas 
salicylowy i kwas o-acetylosalicylowy, ich sole i estry) 

10 % 1 

291830 Kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, ale bez 
innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtle
nokwasy oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

10 % 1 

291890 Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwod
niki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne (inne niż tylko z alkoholową, fenolową, 
aldehydową, lub ketonową grupą funkcyjną) 

10 % 1 

291900 Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich 
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

292010 Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

10 % 1 

292090 Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali i ich sole; ich fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem 
estrów halogenków wodoru oraz estrów tiofosforowych (fosforotionianów) 
i ich soli oraz ich fluorowcowanych, sulfonowanych, nitrowanych lub nitrozo
wanych pochodnych) 

10 % 1 

292111 Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich sole 10 % 1 

292112 Dietyloamina i jej sole 10 % 1 

292119 Monoaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole (inne niż metyloamina, dime
tyloamina, trimetyloamina, dietyloamina oraz ich sole) 

10 % 1 

292121 Etylenodiamina i jej sole 10 % 1 

292122 Heksametylenodiamina i jej sole 10 % 1 

292129 Poliaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole (inne niż etylenodiamina, heksa
metylenodiamina oraz ich sole) 

10 % 1 

292130 Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe mono- lub poliaminy i ich 
pochodne; ich sole 

10 % 1
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292141 Anilina i jej sole 10 % 1 

292142 Pochodne aniliny i ich sole 10 % 1 

292143 Toluidyny i ich pochodne; ich sole 10 % 1 

292144 Difenyloamina i jej pochodne; jej sole 10 % 1 

292145 1-Naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloamina (β-naftyloamina) i ich 
pochodne; ich sole 

10 % 1 

292146 Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina 
(INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), lewamfetamina (INN), mefenoreks 
(INN) i fentermina (INN); ich sole 

10 % 1 

292149 Monoaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole (inne niż anilina, toulidyny, 
difenyloamina, 1-naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloamina (β-naftyloa
mina) i ich pochodne oraz ich sole i amfetamina (INN), benzfetamina (INN), 
deksamfetamina (INN), etilamfetamina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina 
(INN), lewamfetamina (INN), mefenoreks (INN) i fentermina (INN) i ich sole) 

10 % 1 

292151 o-Fenylenodiamina, m-fenylenodiamina, p-fenylenodiamina, lub diaminotolueny 
i ich pochodne; ich sole 

10 % 1 

292159 Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole (inne niż o-fenylenodiamina, 
m-fenylenodiamina, p-fenylenodiamina lub diaminotolueny i ich pochodne oraz 
ich sole) 

10 % 1 

292211 Monoetanoloamina i jej sole 10 % 1 

292212 Dietanoloamina i jej sole 10 % 1 

292213 Trietanoloamina i jej sole 10 % 1 

292214 Dekstropropoksyfen (INN) i jego sole 10 % 1 

292219 Aminoalkohole, ich etery i estry; ich sole (inne niż zawierające więcej niż jeden 
rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej i z wyłączeniem monoetanoloaminy, dieta
noloaminy, trietanoloaminy, dekstropropoksyfenu (INN) oraz ich soli) 

10 % 1 

292221 Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich sole 10 % 1 

292222 Anizydyny, dianizydyny, fenetydyny, ich sole 10 % 1 

292229 Aminonaftole i inne aminofenole, ich etery i estry (inne niż zawierające więcej 
niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; kwasy aminohydroksynaftalenosul
fonowe, anizydyny, dianizydyny, fenetydyny, oraz ich sole) 

10 % 1 

292231 Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN) i ich sole 10 % 1 

292239 Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony i ich sole (inne niż zawierające 
więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej oraz amfepramon (INN), 
metadon (INN) i normetadon (INN); oraz ich sole) 

10 % 1
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292241 Lizyna i jej estry; jej sole 10 % 1 

292242 Kwas glutaminowy i jego sole 10 % 1 

292243 Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole 10 % 1 

292244 Tylidyna (INN) i jej sole 10 % 1 

292249 Aminokwasy i ich estry; ich sole (inne niż zawierające więcej niż jeden rodzaj 
tlenowej grupy funkcyjnej, lizyna i jej estry oraz jej sole, kwas glutaminowy, 
kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy), tylidyna (INN), i ich sole) 

10 % 1 

292250 Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe 
z tlenową grupą funkcyjną (inne niż aminoalkohole, aminonaftole i pozostałe 
aminofenole, ich etery i estry oraz ich sole, aminoaldehydy, aminoketony 
i aminochinony i ich sole, aminokwasy i ich estry oraz ich sole) 

10 % 1 

292310 Cholina i jej sole 10 % 1 

292320 Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie 10 % 1 

292390 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki (inne niż cholina i jej sole) 10 % 1 

292411 Meprobamat (INN) 10 % 1 

292419 Amidy alifatyczne, włącznie z karbaminianami alifatycznymi oraz ich pochodne 
i ich sole (inne niż meprobamat (INN)) 

10 % 1 

292421 Ureiny i ich pochodne; ich sole 10 % 1 

292423 Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole 10 % 1 

292424 Etynamat (INN) 10 % 1 

292429 Amidy cykliczne, włącznie z karbaminianami cyklicznymi oraz ich pochodne; 
ich sole (inne niż ureiny i ich pochodne, ich sole, kwas 2-acetamidobenzoesowy 
(kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole oraz etynamat (INN)) 

10 % 1 

292511 Sacharyna i jej sole 10 % 1 

292512 Glutetymid (INN) 10 % 1 

292519 Imidy i ich pochodne; ich sole (inne niż sacharyna i jej sole oraz glutetymid 
(INN)) 

10 % 1 

292520 Iminy i ich pochodne; ich sole 10 % 1 

292610 Akrylonitryl 10 % 1 

292620 1-Cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid) 10 % 1 

292630 Fenproporeks (INN) i jego sole; półprodukt metadonu (INN) (4-cyjano-2-dime
tyloamino-4,4-difenylobutan) 

10 % 1
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292690 Związki z nitrylową grupą funkcyjną (inne niż akrylonitryl, 1-cyjanoguanidyna 
(dicyjanodiamid), fenproporeks (INN) i jego sole, półprodukt metadonu (INN) 
(4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan)) 

10 % 1 

292700 Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki 10 % 1 

292800 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy 10 % 1 

292910 Izocyjaniany 10 % 1 

292990 Związki z azotową grupą funkcyjną (z wyłączeniem związków z aminową 
grupą funkcyjną; związków aminowych z tlenową grupą funkcyjną; czwarto
rzędowych soli amoniowych i wodorotlenków; lecytyny i pozostałych fosfoa
minolipidów; związków z karboksyamidową grupą funkcyjną; związków 
z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego; związków z karboksyimidową 
grupą funkcyjną, związków z iminową lub nitrylową grupą funkcyjną; diazo-, 
azo- lub azoksyzwiązków; pochodnych organicznych hydrazyny lub hydroksy
loaminy i izocyjanianów) 

10 % 1 

293010 Ditiowęglany (ksantogeniany) 10 % 1 

293020 Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany 10 % 1 

293030 Tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy) 10 % 1 

293040 Metionina 10 % 1 

293090 Organiczne związki siarki (inne niż ditiowęglany (ksantogeniany), tiokarbami
niany i ditiokarbaminiany, tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy) i metionina) 

10 % 1 

293100 Odrębne, chemicznie zdefiniowane związki organiczno-nieorganiczne, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

293211 Tetrahydrofuran 10 % 1 

293212 Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural) 10 % 1 

293213 Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy 10 % 1 

293219 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, zawierające w struk
turze nieskondensowany pierścień furanowy, nawet uwodorniony (inne niż 
tetrahydrofuran, aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural), alkohol furfurylowy 
i alkohol tetrahydrofurfurylowy) 

10 % 1 

293221 Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny 10 % 1 

293229 Laktony (inne niż kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny) 10 % 1 

293291 Izosafrol 10 % 1 

293292 1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on 10 % 1 

293293 Piperonal 10 % 1 

293294 Safrol 10 % 1
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293295 Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery) 10 % 1 

293299 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu (inne niż związki 
zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy (nawet 
uwodorniony) i laktony, izosafrol, 1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on, pipe
ronal, safrol i tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery)) 

10 % 1 

293311 Fenazon (antypiryna) i jego pochodne 10 % 1 

293319 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w struk
turze nieskondensowany pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony) (inne niż 
fenazon (antypiryna) i jego pochodne) 

10 % 1 

293321 Hydantoina i jej pochodne 10 % 1 

293329 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w struk
turze nieskondensowany pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony) (inne niż 
hydantoina i jej pochodne) 

10 % 1 

293331 Pirydyna i jej sole 10 % 1 

293332 Piperydyna i jej sole 10 % 1 

293333 Alfentanyl (INN), anilerydyna (INN), bezytramid (INN), bromazepam (INN), 
difenoksyna (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobe
midon (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna (INN), petydyna (INN), półpro
dukt A petydyny (INN), fencyclidyna (INN) (PCP), fenoperydyna (INN), pipradrol 
(INN), pirytramid (INN), propiram (INN) i trimeperydyna (INN) oraz ich sole) 

10 % 1 

293339 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w struk
turze nieskondensowany pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony) (inne niż 
pirydyna, piperydyna, alfentanyl (INN), anilerydyna (INN), bezytramid (INN), 
bromazepam (INN), difenoksyna (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), 
fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna (INN), 
petydyna (INN), półprodukt A petydyny (INN), fencyclidyna (INN) (PCP), feno
perydyna (INN), pipradrol (INN), pirytramid (INN), propiram (INN) i trimepery
dyna (INN) oraz ich sole) 

10 % 1 

293341 Leworfanol (INN) i jego sole 10 % 1 

293349 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w struk
turze układ pierścieniowy chinolinowy lub izochinolinowy (nawet uwodornio
ny), ale dalej nieskondensowany (inne niż leworfanol (INN) oraz jego sole) 

10 % 1 

293352 Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole 10 % 1 

293353 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobar
bital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobar
bital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN) oraz ich 
sole 

10 % 1 

293354 Pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego) oraz ich sole (inne niż 
sole malonylomocznika) 

10 % 1
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293355 Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN) oraz 
ich sole 

10 % 1 

293359 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w struk
turze pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony) lub pierścień piperazynowy 
(inne niż malonylomocznik i jego pochodne, allobarbital (INN), amobarbital 
(INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metyl
fenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital 
(INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN), loprazolam (INN), meklokwalon 
(INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN) oraz ich sole) 

10 % 1 

293361 Melamina 10 % 1 

293369 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu zawierające w struk
turze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony) (inne niż 
melamina) 

10 % 1 

293371 6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 10 % 1 

293372 Klobazam (INN) i metyprylon (INN) 10 % 1 

293379 Laktamy (inne niż 6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam), klobazam (INN) 
i metyprylon (INN)) 

10 % 1 

293391 Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoksyd (INN), klonazepam 
(INN), klorazepan, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), lofla
zepan etylu (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), 
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), 
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), 
nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
waleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN) oraz ich 
sole 

10 % 1 

293399 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu (inne niż zawiera
jące w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, imidazolowy, piry
dynowy lub tiazyny (nawet uwodorniony), układ pierścieniowy chinolinowy lub 
izochinolinowy (nawet uwodorniony), dalej nieskondensowany (nawet uwodor
niony), pierścień pirymidynowy (nawet uwodorniony) lub pierścień piperazy
nowy oraz laktamy, alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoksyd 
(INN), klonazepam (INN), klorazepan, delorazepam (INN), diazepam (INN), 
estazolam (INN), loflazepan etylu (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam 
(INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam 
(INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam 
(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam 
(INN), prazepam (INN), pyrowaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam 
(INN) i triazolam (INN) oraz ich sole) 

10 % 1 

293410 Związki heterocykliczne zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień 
tiazolowy (nawet uwodorniony) 

10 % 1 

293420 Związki heterocykliczne zawierające w strukturze benzotiazolowy układ pier 
ścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej 

10 % 1 

293430 Związki heterocykliczne zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierście
niowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej 

10 % 1
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293491 Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), 
dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), 
oksazolam (INN), pemolina (INN), fendymetrazyna (INN), fenmetrazyna (INN) 
i sufentanil (INN) oraz ich sole 

10 % 1 

293499 Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; związki hete
rocykliczne (inne niż tylko z heteroatomem(-ami) tlenu lub azotu, związki 
zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień tiazolowy lub benzotia
zolowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy, nieskondensowany dalej oraz 
aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), 
dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), 
oksazolam (INN), pemolina (INN), fendymetrazyna (INN), fenmetrazyna (INN) 
i sufentanil (INN) oraz ich sole) 

10 % 1 

293500 Sulfonamidy 10 % 1 

293610 Prowitaminy, niezmieszane 10 % 1 

293621 Witaminy A i ich pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293622 Witamina B1 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293623 Witamina B2 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293624 D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina B3 lub witamina B5) i jego pochodne, 
stosowane głównie jako witaminy 

10 % 1 

293625 Witamina B6 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293626 Witamina B12 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293627 Witamina C i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293628 Witamina E i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy 10 % 1 

293629 Witaminy i ich pochodne, stosowane głównie jako witaminy, niezmieszane 
(inne niż witaminy A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E i ich pochodne) 

10 % 1 

293690 Mieszaniny witamin i prowitamin, nawet w dowolnym rozpuszczalniku oraz 
naturalne koncentraty witamin 

10 % 1 

293711 Somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalne, stosowane głównie jako 
hormony 

10 % 1 

293712 Insulina i jej sole, stosowane głównie jako hormony 10 % 1 

293719 Hormony polipeptydowe, hormony proteinowe i hormony glikoproteinowe, 
ich pochodne i analogi strukturalne, stosowane głównie jako hormony (inne 
niż somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalne oraz insulina i jej sole) 

10 % 1 

293721 Kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokortyzon) i prednizolon (dehyd
rohydrokortyzon) 

10 % 1
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293722 Fluorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczy 5 % 1 

293723 Estrogeny i progestogeny 5 % 1 

293729 Hormony sterydowe, ich pochodne i analogi strukturalne, stosowane głównie 
jako hormony (inne niż kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokorty
zon) i prednizolon (dehydrohydrokortyzon), fluorowcowane pochodne 
hormonów kory nadnerczy, estrogeny i progestogeny) 

5 % 1 

293731 Adrenalina 10 % 1 

293739 Hormony katecholaminy, ich pochodne i analogi strukturalne (inne niż adre
nalina), stosowane głównie jako hormony 

10 % 1 

293740 Pochodne aminokwasów, stosowane głównie jako hormony 10 % 1 

293750 Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi strukturalne, 
stosowane głównie jako hormony 

10 % 1 

293790 Hormony naturalne lub syntetyczne, ich pochodne i analogi strukturalne, stoso
wane głównie jako hormony (inne niż hormony polipeptydowe, hormony 
proteinowe, hormony glikoproteinowe, hormony sterydowe, hormony katecho
laminy, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi 
strukturalne oraz pochodne aminokwasów) 

10 % 1 

293810 Rutyna (rutin) i jej pochodne 10 % 1 

293890 Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe 
pochodne (inne niż rutyna (rutin) i jej pochodne) 

10 % 1 

293911 Koncentraty ze słomy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina 
(INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon 
(INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folko
dyna (INN), tebakon (INN) i tebaina oraz ich sole 

10 % 1 

293919 Alkaloidy opium i ich pochodne; ich sole (inne niż koncentraty ze słomy 
makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina (INN), etylomorfina, 
etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfina, niko
morfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folkodyna (INN), tebakon 
(INN) i tebaina oraz ich sole) 

10 % 1 

293921 Chinina i jej sole 10 % 1 

293929 Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich sole (inne niż chinina i jej sole) 10 % 1 

293930 Kofeina i jej sole 10 % 1 

293941 Efedryna i jej sole 10 % 1 

293942 Pseudoefedryna (INN) i jej sole 10 % 1 

293943 Katyna (INN) i jej sole 10 % 1
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293949 Efedryny i ich sole (inne niż pseudoefedryna (INN), katyna (INN) i ich sole) 10 % 1 

293951 Fenetylina (INN) i jej sole 10 % 1 

293959 Teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne; ich sole (inne 
niż fenetylina (INN) i jej sole) 

10 % 1 

293961 Ergometryna (INN) i jej sole 10 % 1 

293962 Ergotamina (INN) i jej sole 10 % 1 

293963 Kwas lizergowy i jego sole 10 % 1 

293969 Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole (inne niż kwas lizergowy, ergota
mina (INN) i ergometryna (INN) i ich sole) 

10 % 1 

293991 Kokaina, ekgonina, lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat 
metamfetaminy i ich sole, estry i pozostałe ich pochodne 

10 % 1 

293999 Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe 
pochodne (inne niż alkaloidy opium, alkaloidy kory chinowej, teofilina i amino
filina (teofilino-etylenodiamina) alkaloidy sporyszu i ich sole oraz pochodne, 
kokaina, ekgonina, lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat metam
fetaminy i ich sole, estry i pozostałe ich pochodne, kofeina i efydryny i ich sole) 

10 % 1 

294000 Cukry, chemicznie czyste (inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruk
toza); etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole (inne niż naturalne 
lub syntetyczne prowitaminy, witaminy, hormony, glikozydy, alkaloidy roślinne 
i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne) 

10 % 1 

294110 Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicylanowego; ich sole 5 % 1 

294120 Streptomycyny i ich pochodne; ich sole 5 % 1 

294130 Tetracykliny i ich pochodne; ich sole 5 % 1 

294140 Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole 5 % 1 

294150 Erytromycyna i jej pochodne; jej sole 5 % 1 

294190 Antybiotyki (inne niż penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicyla
nowego, ich sole, streptomycyny, tetracykliny, chloramfenikol i erytromycyna, 
ich pochodne i ich sole) 

5 % 1 

294200 Odrębne, chemicznie zdefiniowane związki organiczne, gdzie indziej niewymie
nione 

5 % 1 

300110 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet 
sproszkowane; 

5 % 1 

300120 Ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów 
organoterapeutycznych 

5 % 1
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300190 Heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie i zwierzęce, preparowane do 
celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione 

5 % 1 

300210 Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immuno
logiczne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych 

5 % 1 

300220 Szczepionki stosowane w lecznictwie 5 % 1 

300230 Szczepionki stosowane w weterynarii 5 % 1 

300290 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilak
tycznych lub diagnostycznych; toksyny, hodowle mikroorganizmów oraz 
produkty podobne (z wyłączeniem drożdży i szczepionek) 

5 % 1 

300310 Leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylano
wego lub streptomycyny, lub ich pochodne, niepakowane w odmierzone dawki 
lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300320 Leki zawierające antybiotyki, niepakowane w odmierzone dawki lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających penicyliny 
lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub 
ich pochodne) 

5 % 1 

300331 Leki zawierające insulinę niepakowane w odmierzone dawki lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300339 Leki zawierające hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale niezawie
rające antybiotyków, niepakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających insulinę) 

5 % 1 

300340 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów, 
sterydów stosowanych jako hormony lub antybiotyków, niepakowane w odmie
rzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300390 Leki złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów tera
peutycznych lub profilaktycznych, niepakowane w odmierzone dawki lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających 
antybiotyki, zawierających hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale 
niezawierających antybiotyków, alkaloidów lub ich pochodnych, hormonów lub 
antybiotyków lub produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) 

5 % 1 

300410 Leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylano
wego lub streptomycyny, lub ich pochodne, pakowane w odmierzone dawki, 
włącznie z lekami podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300420 Leki zawierające antybiotyki, pakowane w odmierzone dawki, włącznie z lekami 
podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej (inne niż leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą 
kwasu penicylanowego lub streptomycyny, lub ich pochodne) 

5 % 1 

300431 Leki zawierające insulinę, ale niezawierające antybiotyków, pakowane w odmie
rzone dawki, włącznie z lekami podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300432 Leki zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne i analogi strukturalne, 
ale niezawierające antybiotyków, pakowane w odmierzone dawki, włącznie 
z lekami podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej 

5 % 1
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300439 Leki zawierające hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale niezawie
rające antybiotyków, pakowane w odmierzone dawki, włącznie z lekami poda
wanymi przez skórę, lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży deta
licznej (z wyłączeniem leków zawierających insulinę lub hormony kory nadner
cza, ich pochodnych lub analogów strukturalnych) 

5 % 1 

300440 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormonów, 
sterydów stosowanych jako hormony lub antybiotyków, pakowane w odmie
rzone dawki, włącznie z lekami podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300450 Leki zawierające prowitaminy, witaminy, włącznie z naturalnymi koncentratami 
i ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, pakowane w odmierzone 
dawki, włącznie z lekami podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

5 % 1 

300490 Leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeu
tycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki, włącznie 
z lekami podawanymi przez skórę, lub do postaci, lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających antybiotyki, leków 
zawierających hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale niezawiera
jących antybiotyków, leków zawierających alkaloidy lub ich pochodnych, ale 
niezawierających hormonów lub antybiotyków oraz leków zawierających 
prowitaminy, witaminy lub ich pochodnych stosowanych jako witaminy) 

5 % 1 

300510 Opatrunki przylepne i pozostałe artykuły posiadające warstwę przylepną, 
impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do 
sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych 

5 % 1 

300590 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły, np. opatrunki, plastry przylepne, 
kataplazmy, impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub 
pakowane do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych (z wyłączeniem opatrunków przylepnych 
i pozostałych artykułów posiadających warstwę przylepną) 

5 % 1 

300610 Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne materiały do zszywania chirur
gicznego oraz sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran; 
sterylne opatrunki i sterylne tampony; sterylne absorpcyjne chirurgiczne lub 
dentystyczne środki tamujące krwawienie 

5 % 1 

300620 Odczynniki do oznaczania grup krwi lub czynników krwi 5 % 1 

300630 Preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich; odczynniki diagnostyczne 
przeznaczone do podawania pacjentom 

5 % 1 

300640 Cementy dentystyczne i inne wypełniacze; cementy do rekonstrukcji kości 5 % 1 

300650 Apteczki podręczne i zestawy pierwszej pomocy 5 % 1 

300660 Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormonów, prostaglandyn, 
tromboksanów i leukotrienów, ich pochodnych i ich analogów strukturalnych 
lub na bazie środków plemnikobójczych 

5 % 1 

300670 Preparaty żelowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub weterynarii 
jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicznych lub 
do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem 
i instrumentami medycznymi 

5 % 1 

300680 Odpady farmaceutyczne 5 % 1
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310100 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą, lub poddane 
obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę 
chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (inne niż 
w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto 
≤ 10 kg) 

5 % 1 

310210 Mocznik, nawet w roztworze wodnym (inny niż w granulkach lub podobnych 
postaciach lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310221 Siarczan amonu (inny niż w granulkach lub podobnych postaciach lub 
w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310229 Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu (inne niż 
towary objęte niniejszym działem, w tabletkach lub podobnych postaciach 
lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310230 Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym (inny niż w granulkach lub 
podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310240 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicz
nymi substancjami niebędącymi nawozami stosowane jako nawozy (inne niż 
w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto 
≤ 10 kg) 

5 % 1 

310250 Azotan sodu (inny niż w granulkach lub podobnych postaciach lub w opako
waniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310260 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (inne niż 
w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto 
≤ 10 kg) 

5 % 1 

310270 Cyjanamid wapnia (inny niż w granulkach lub podobnych postaciach lub 
w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310280 Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amonia
kalnym (inne niż w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310290 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe (inne niż mocznik, siarczan amonu, 
azotan amonu, azotan sodu, cyjanamid wapnia, sole podwójne i mieszaniny 
azotanu amonu z siarczanem amonu lub wapnia, mieszaniny mocznika 
i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym; mieszaniny 
azotanu amonu i węglanu wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substan
cjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych postaciach lub 
w opakowaniach ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310310 Superfosfaty (inne niż w granulkach lub podobnych postaciach lub w opako
waniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310320 Tomasyna (żużel Thomasa) (inna niż w granulkach lub podobnych postaciach 
lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310390 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne (inne niż superfosfaty i tomasyna 
(żużel Thomasa) w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach 
o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310410 Karnalit, sylwin oraz pozostałe sole potasu surowe, naturalne (inne niż 
w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto 
≤ 10 kg) 

5 % 1 

310420 Chlorek potasu stosowany jako nawóz (inny niż w granulkach lub podobnych 
postaciach lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1
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310430 Siarczan potasu (inny niż w granulkach lub podobnych postaciach lub w opako
waniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310490 Siarczan magnezu-potasu i mieszaniny nawozów potasowych, np. mieszaniny 
chlorku potasu i siarczanu potasu (inne niż w granulkach lub podobnych 
postaciach lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310510 Nawozy mineralne lub chemiczne, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 
w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto 
≤ 10 kg) 

5 % 1 

310520 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, 
fosfor i potas (inne niż w granulkach lub podobnych postaciach lub w opako
waniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310530 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (inny niż w granulkach lub 
podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310540 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu), oraz jego mieszaniny 
z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (inny niż w granul
kach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310551 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające azotany i fosforany (inne niż 
diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu), wodoroortofosforan 
diamonu (fosforan diamonu), oraz w granulkach lub podobnych postaciach 
lub w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310559 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot 
(z wyłączeniem azotanu) i fosfor, ale nie azotany (inne niż diwodoroortofos
foran amonu (fosforan monoamonu), wodoroortofosforan diamonu (fosforan 
diamonu), w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach 
o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310560 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: 
fosfor i potas (inne niż w granulkach lub podobnych postaciach lub w opako
waniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

310590 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot 
i potas lub tylko jedną główną substancję nawozową, włącznie z mieszaninami 
nawozów zwierzęcych lub roślinnych z nawozami mineralnymi lub chemicz
nymi (inne niż w granulkach lub podobnych postaciach lub w opakowaniach 
o masie brutto ≤ 10 kg) 

5 % 1 

320110 Ekstrakt quebracho 10 % 1 

320120 Ekstrakt akacji 10 % 1 

320190 Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego (inne niż ekstrakt quebracho 
i ekstrakt akacji); garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne 

10 % 1 

320210 Syntetyczne, organiczne substancje garbujące 10 % 1 

320290 Nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające 
naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstęp
nego 

10 % 1
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320300 Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, włącznie z ekstrak
tami barwiącymi (z wyłączeniem czerni kostnej), nawet zdefiniowane chemicz
nie; preparaty na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwie
rzęcego, w rodzaju stosowanych do barwienia materiałów lub produkcji prepa
ratów barwiących (inne niż objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 
3213 i 3215) 

10 % 1 

320411 Barwniki zawiesinowe organiczne syntetyczne; preparaty na bazie barwników 
zawiesinowych organicznych syntetycznych, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320412 Barwniki kwasowe organiczne syntetyczne, nawet metalizowane, oraz barwniki 
zaprawowe organiczne syntetyczne; preparaty oparte na bazie barwników orga
nicznych syntetycznych kwasowych lub zaprawowych, w rodzaju stosowanych 
do barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż prepa
raty objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320413 Barwniki zasadowe organiczne syntetyczne; preparaty oparte na bazie barw
ników zasadowych organicznych syntetycznych, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320414 Barwniki bezpośrednie organiczne syntetyczne; preparaty oparte na bazie barw
ników bezpośrednich organicznych syntetycznych, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320415 Barwniki kadziowe organiczne syntetyczne, włącznie z wykorzystywanymi 
w charakterze pigmentów; preparaty oparte na bazie barwników kadziowych 
organicznych syntetycznych, w rodzaju stosowanych do barwienia materiałów 
lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty objęte pozycją 3207, 
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320416 Barwniki reaktywne organiczne syntetyczne; preparaty oparte na bazie barw
ników reaktywnych organicznych syntetycznych, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320417 Pigmenty organiczne syntetyczne; preparaty oparte na bazie pigmentów orga
nicznych syntetycznych, w rodzaju stosowanych do barwienia materiałów lub 
produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty objęte pozycją 3207, 
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 1 

320419 Środki barwiące organiczne syntetyczne (inne niż barwniki zawiesinowe, barw
niki kwasowe, barwniki zaprawowe, barwniki zasadowe, barwniki bezpośred
nie, barwniki kadziowe, barwniki reaktywne i pigmenty organiczne); preparaty 
w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub produkcji 
preparatów barwiących; preparaty na ich bazie (inne niż preparaty objęte 
pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215); mieszaniny środków 
barwiących objętych podpozycjami od 3204.11 do 3204.19 

10 % 1 

320420 Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne 
środki rozjaśniające, nawet zdefiniowane chemicznie 

10 % 1 

320490 Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, 
nawet zdefiniowane chemicznie 

10 % 1 

320500 Laki barwnikowe (z wyłączeniem laki chińskiej lub japońskiej); preparaty na 
bazie laków barwnikowych, w rodzaju stosowanych do barwienia materiałów 
lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty objęte pozycją 3207, 
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2
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320611 Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących, zawierające 
≥ 80 % masy ditlenku tytanu, w przeliczeniu na suchą masę (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2 

320619 Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących, zawierające 
< 80 % masy ditlenku tytanu w przeliczeniu na suchą masę (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2 

320620 Pigmenty i preparaty na bazie związków chromu, w rodzaju stosowanych do 
barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe do 
produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty objęte pozycją 3207, 
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2 

320630 Pigmenty i preparaty na bazie związków kadmu, w rodzaju stosowanych do 
barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty 
objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2 

320641 Ultramaryna i preparaty na jej bazie, w rodzaju stosowanych do barwienia 
materiałów lub produkcji preparatów barwiących (inne niż preparaty objęte 
pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2 

320642 Litopon i pozostałe pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku, w rodzaju 
stosowanych do barwienia materiałów lub produkcji preparatów barwiących 
(inne niż preparaty objęte pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 
i 3215) 

10 % 2 

320643 Pigmenty i preparaty na bazie heksacyjanożelazianów (żelazocyjanków i żelazi
cyjanków), w rodzaju stosowanych do barwienia materiałów lub produkcji 
preparatów barwiących (inne niż preparaty objęte pozycją 3207, 3208, 
3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

10 % 2 

320649 Środki barwiące nieorganiczne lub mineralne, gdzie indziej niewymienione; 
preparaty na bazie środków barwiących nieorganicznych lub mineralnych, 
w rodzaju stosowanych do barwienia materiałów lub produkcji preparatów 
barwiących, gdzie indziej niewymienione (inne niż preparaty objęte pozycją 
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215 oraz produkty nieorganiczne, 
w rodzaju stosowanych jako luminofory) 

10 % 2 

320650 Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet zdefi
niowane chemicznie 

10 % 2 

320710 Pigmenty, środki matujące i farby oraz podobne preparaty, gotowe, w rodzaju 
stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim 

10 % 2 

320720 Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty, w rodzaju 
stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim 

10 % 2 

320730 Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju 
stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim 

10 % 2 

320740 Fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków 10 % 2 

320810 Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie poliestrów, rozpro
szonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory na bazie 
poliestrów w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, gdy masa rozpuszczal
nika > 50 % masy roztworu 

30 % 5
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320820 Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów akrylo
wych lub winylowych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku 
niewodnym; roztwory na bazie polimerów akrylowych lub winylowych 
w lotnych rozpuszczalnikach organicznych, gdy masa rozpuszczalnika > 50 % 
masy roztworu 

30 % 5 

320890 Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów synte
tycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszo
nych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym oraz roztwory produktów 
objętych pozycjami od 3901 do 3913 w lotnych rozpuszczalnikach organicz
nych, gdy masa rozpuszczalnika > 50 % masy roztworu (innych niż na bazie 
poliestrów i polimerów akrylowych lub winylowych i kolodia) 

30 % 5 

320910 Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów akrylo
wych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym 

30 % 5 

320990 Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów synte
tycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie, rozpro
szone lub rozpuszczone w środowisku wodnym (inne niż na bazie polimerów 
akrylowych lub winylowych) 

30 % 5 

321000 Farby i pokosty, włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi (inne niż 
na bazie polimerów syntetycznych lub chemicznie modyfikowanych polimerów 
naturalnych); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych do wykańczania 
skóry 

30 % 5 

321100 Sykatywy gotowe 5 % 1 

321210 Folie do wytłoczeń, w rodzaju stosowanych do drukowania na okładkach 
książek lub skórze na opaski do kapeluszy 

5 % 1 

321290 Pigmenty, włącznie z proszkami i płatkami metali, rozproszone w środowisku 
niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji 
farb; barwniki i pozostałe środki barwiące, gdzie indziej niewymienione, pako
wane do sprzedaży detalicznej 

10 % 2 

321310 Farby w kompletach do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki 
modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, 
tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnych opakowaniach 

10 % 2 

321390 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfikujące 
odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, tubkach, 
słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnych opakowaniach (inne niż 
w kompletach) 

10 % 2 

321410 Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe 
mastyksy; wypełniacze malarskie 

20 % 3 

321490 Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, 
podłóg, sufitów lub podobne 

20 % 3 

321511 Farba drukarska czarna, nawet stężona lub stała 5 % 1 

321519 Farba drukarska, nawet stężona lub stała (inna niż farba czarna) 5 % 2 

321590 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty, nawet stężone lub 
stałe 

10 % 3 

330111 Olejki bergamotowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami 
i absolutami 

10 % 2
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330112 Olejki pomarańczowe ze słodkiej i gorzkiej pomarańczy, nawet pozbawione 
terpenów, włącznie z konkretami i absolutami (inne niż olejek z kwiatów 
pomarańczy) 

10 % 2 

330113 Olejki cytrynowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i abso
lutami 

10 % 2 

330114 Olejki limonowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i abso
lutami 

10 % 2 

330119 Olejki eteryczne z owoców cytrusowych, nawet pozbawione terpenów, 
włącznie z konkretami i absolutami (inne niż bergamotowe, pomarańczowe 
ze słodkiej i gorzkiej pomarańczy, cytrynowe i limonowe) 

10 % 2 

330121 Olejki geraniowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i abso
lutami 

10 % 2 

330122 Olejki jaśminowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i abso
lutami 

10 % 2 

330123 Olejki lawendowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i abso
lutami 

10 % 2 

330124 Olejki mięty pieprzowej (Mentha piperita), nawet pozbawione terpenów, 
włącznie z konkretami i absolutami 

10 % 2 

330125 Olejki mięt, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolutami 
(inne niż mięty pieprzowej (Mentha piperita) 

10 % 2 

330126 Olejki wetiwerowe, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i abso
lutami 

10 % 2 

330129 Olejki eteryczne, nawet pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolu
tami (inne niż z owoców cytrusowych, geraniowe, jaśminowe, lawendowe, 
mięty i wetiwerowe) 

10 % 2 

330130 Rezinoidy 10 % 2 

330190 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; aromatyczne wodne destylaty 
i wodne roztwory olejków eterycznych 

10 % 2 

330210 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny, włącznie z roztworami alko
holowymi, na bazie jednej lub wielu takich substancji, w rodzaju stosowanych 
jako surowce w przemyśle spożywczym lub produkcji napojów; pozostałe 
preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do 
produkcji napojów 

10 % 2 

330290 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny, włącznie z roztworami alko
holowymi, na bazie jednej lub wielu takich substancji, w rodzaju stosowanych 
jako surowce w przemyśle (innym niż przemysł spożywczy lub produkcji 
napojów) 

10 % 3 

330300 Perfumy i wody toaletowe (inne niż płyny po goleniu, dezodoranty osobiste, 
płyny do włosów) 

30 % 5 

330410 Preparaty upiększające do ust 30 % 5 

330420 Preparaty upiększające do oczu 30 % 5 

330430 Preparaty do manicure i pedicure 30 % 5
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330491 Pudry do twarzy lub do pielęgnacji skóry, włącznie z pudrami dla dzieci, nawet 
prasowane (inne niż leki) 

30 % 5 

330499 Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry 
(inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania 
(z wyłączeniem leków, preparatów upiększających do ust i oczu, preparatów 
do manicure i pedicure, pudrów do twarzy lub do pielęgnacji skóry, włącznie 
z pudrami dla dzieci) 

30 % 5 

330510 Szampony 30 % 5 

330520 Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 30 % 5 

330530 Lakiery do włosów 30 % 5 

330590 Preparaty do włosów (inne niż szampony, preparaty do trwałej ondulacji lub 
prostowania włosów i lakiery do włosów) 

30 % 5 

330610 Środki do czyszczenia zębów, włącznie ze stosowanymi w praktyce dentystycz
nej 

30 % 5 

330620 Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostko
wych opakowaniach do sprzedaży detalicznej 

30 % 1 

330690 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do 
przytwierdzania protez (z wyłączeniem środków do czyszczenia zębów i nici 
dentystycznych do czyszczenia międzyzębowego (dental floss)) 

30 % 5 

330710 Preparaty do golenia, włącznie z preparatami stosowanymi przed goleniem i po 
goleniu 

30 % 5 

330720 Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 30 % 5 

330730 Sole kąpielowe perfumowane i pozostałe preparaty kąpielowe 30 % 5 

330741 „Agarbatti” i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania 30 % 5 

330749 Preparaty do perfumowania lub odświeżania pomieszczeń, włącznie z prepara
tami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych (inne niż 
„Agarbatti” i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania) 

30 % 5 

330790 Depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

340111 Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci 
kostek lub ukształtowanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, 
impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem, do stoso
wania toaletowego, włączając produkty lecznicze 

30 % 5 

340119 Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci 
kostek lub ukształtowanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, 
impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem (inne niż do 
stosowania toaletowego, włączając produkty lecznicze) 

30 % 5 

340120 Mydło w postaci płatków, granulek, proszku, pasty lub w roztworze wodnym 30 % 5 

340130 Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, do mycia skóry, 
w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet 
zawierające mydła 

30 % 5
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340211 Anionowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem mydła) 

20 % 5 

340212 Kationowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem mydła) 

20 % 5 

340213 Niejonowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem mydła) 

20 % 5 

340219 Organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprzedaży 
detalicznej (inne niż środki anionowe, kationowe lub niejonowe oraz mydło) 

20 % 5 

340220 Preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania, pomocnicze preparaty 
piorące oraz preparaty czyszczące, pakowane do sprzedaży detalicznej (inne niż 
organiczne środki powierzchniowo czynne, mydło i organiczne preparaty 
powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków 
oraz produkty i preparaty do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów) 

30 % 5 

340290 Preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania, włącznie z pomocni
czymi preparatami piorącymi i czyszczącymi (inne niż pakowane do sprzedaży 
detalicznej, organiczne środki powierzchniowo czynne, mydło i organiczne 
preparaty powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształtowanych 
kawałków oraz produkty i preparaty do mycia skóry, w płynie lub w postaci 
kremów) 

30 % 5 

340311 Preparaty smarowe do obróbki materiałów włókienniczych oraz preparaty 
w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry 
wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów zawierających 
oleje ropy naftowej lub oleje z minerałów bitumicznych (inne niż preparaty 
zawierające, jako składnik zasadniczy ≥ 70 % masy olejów ropy naftowej lub 
olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych) 

10 % 2 

340319 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami 
do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyj
nymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na 
smarach, i zawierających oleje ropy naftowej lub oleje z minerałów bitumicz
nych (inne niż preparaty zawierające, jako składnik zasadniczy ≥ 70 % masy 
olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 
i preparatów do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, 
skór futerkowych lub pozostałych materiałów) 

10 % 2 

340391 Preparaty smarowe do obróbki materiałów włókienniczych oraz preparaty 
w rodzaju stosowanych do natłuszczania, skóry wyprawionej, skór futerkowych 
lub pozostałych materiałów niezawierających olejów ropy naftowej lub olejów 
z minerałów bitumicznych 

10 % 2 

340399 Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami 
do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyj
nymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na 
smarach, ale nie zawierające olejów ropy naftowej lub olejów z minerałów 
bitumicznych (inne niż do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wypra
wionej, skór futerkowych i pozostałych materiałów) 

10 % 2 

340410 Woski z lignitu chemicznie modyfikowanego 30 % 3 

340420 Woski z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego) 30 % 3 

340490 Woski sztuczne i preparowane (inne niż woski z lignitu chemicznie modyfi
kowanego i z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego)) 

30 % 3 

340510 Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia lub skóry wyprawionej, nawet 
w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórko
wych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych 
takimi preparatami (z wyłączeniem wosków sztucznych i preparowanych obję
tych pozycją 3404) 

30 % 5
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340520 Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, podłóg 
lub innych wyrobów drewnianych, nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, 
włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impreg
nowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami (z wyłączeniem 
wosków sztucznych i preparowanych objętych pozycją 3404) 

30 % 5 

340530 Pasty i podobne preparaty do nadwozi, nawet w postaci papieru, watoliny, 
filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, 
impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami (z wyłącze
niem wosków sztucznych i preparowanych objętych pozycją 3404 i past do 
polerowania metalu) 

30 % 5 

340540 Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe preparaty do czyszczenia, nawet 
w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórko
wych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych 
takimi preparatami 

30 % 5 

340590 Pasty do polerowania szkła lub metali, nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, 
włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, impreg
nowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami 

30 % 5 

340600 Świece i podobne 20 % 5 

340700 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 w podobnej formie; pozostałe preparaty do stoso
wania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu 
wapnia) 

30 % 3 

350110 Kazeina 10 % 3 

350190 Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe (z wyłączeniem 
pakowanych do sprzedaży detalicznej jako kleje w opakowania o masie netto 
≤ 1 kg) 

5 % 3 

350211 Albumina jaja, suszona np. w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku 10 % 3 

350219 Albumina jaja (inna niż suszona, np. w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku) 10 % 3 

350220 Albumina mleka (laktoalbumina), włącznie z koncentratami złożonymi 
z dwóch lub więcej białek serwatki, zawierającymi w przeliczeniu na suchą 
substancję > 80 % masy białka serwatki 

10 % 3 

350290 Albuminy, albuminiany i pochodne pozostałych albumin (inne niż albumina 
jaja i albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej 
białek serwatki, zawierającymi w przeliczeniu na suchą substancję > 80 % masy 
białka serwatki) 

10 % 3 

350300 Żelatyna, nawet w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, nawet 
powierzchniowo obrobionych lub barwionych oraz pochodne żelatyny; karuk; 
pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem pakowanych do 
sprzedaży detalicznej jako kleje w opakowania o masie netto ≤ 1 kg) oraz 
klejów kazeinowych objętych pozycją 3501) 

10 % 3 

350400 Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje albuminowe oraz ich pochodne, 
gdzie indziej niewymienione; proszek skórzany, nawet chromowany 

10 % 3 

350510 Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane, np. skrobie wstępnie żelatynizo
wane lub estryfikowane 

10 % 3 

350520 Kleje na bazie skrobi, dekstryn lub pozostałych modyfikowanych skrobi (z 
wyłączeniem pakowanych do sprzedaży detalicznej jako kleje w opakowania 
o masie netto ≤ 1 kg) 

20 % 3
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350610 Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do 
sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, w opakowania o masie netto 
≤ 1 kg 

20 % 3 

350691 Spoiwa na bazie polimerów objętych pozycjami od 3901 do 3913 lub na bazie 
kauczuku (inne niż produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, 
pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa, w opakowania 
o masie netto ≤ 1 kg) 

20 % 3 

350699 Kleje gotowe i pozostałe gotowe spoiwa, gdzie indziej niewymienione 20 % 3 

350710 Podpuszczka i jej koncentraty 10 % 2 

350790 Enzymy i preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione (inne niż 
podpuszczka i jej koncentraty) 

10 % 2 

360100 Prochy strzelnicze 10 % 2 

360200 Gotowe materiały wybuchowe (inne niż prochy strzelnicze) 10 % 2 

360300 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki, 
detonatory elektryczne (inne niż zapalniki granatów i łuski nabojów, nawet ze 
spłonkami) 

10 % 2 

360410 Ognie sztuczne 30 % 3 

360490 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz 
pozostałe artykuły pirotechniczne (inne niż ognie sztuczne i naboje ślepe) 

30 % 3 

360500 Zapałki (z wyłączeniem artykułów pirotechnicznych objętych pozycją 3604) 30 % 5 

360610 Paliwa płynne lub upłynnione, w pojemnikach, w rodzaju stosowanych do 
napełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych, o pojemności 
≤ 300 cm 3 

30 % 3 

360690 Stopy żelazocer i pozostałe stopy piroforyczne, we wszystkich postaciach; 
metaldehyd, heksametylenotetraamina oraz podobne substancje w formie table
tek, lasek i w podobnej postaci, przeznaczone do stosowania jako paliwo; 
paliwa oparte na alkoholu oraz podobne gotowe paliwa, nawet w postaci stałej 
lub półstałej; pochodnie żywiczne, podpałki oraz podobne 

30 % 3 

370110 Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, do promieni 
rentgenowskich (inne niż z papieru, tektury lub tekstyliów) 

5 % 1 

370120 Film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet 
w kasetach 

30 % 3 

370130 Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, o wymiarze 
każdego boku > 255 mm 

5 % 1 

370191 Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego 
materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia, do fotografii kolorowej (wie
lobarwnej), (inne niż film płaski do natychmiastowych odbitek) 

30 % 3 

370199 Film i płyty fotograficzne płaskie, do fotografii jednobarwnej, światłoczułe, 
nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia 
(inne niż film i płyty fotograficzne do promieni rentgenowskich, o wymiarze 
każdego boku > 255 mm oraz film płaski do natychmiastowych odbitek) 

5 % 1

PL L 10/252 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2013



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

370210 Film fotograficzny w rolkach, nienaświetlony, do promieni rentgenowskich 
(inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów) 

5 % 1 

370220 Film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony 30 % 3 

370231 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości ≤ 105 mm, do fotografii kolorowej (wielobarwnej) (inny niż 
z papieru, tektury lub tekstyliów) 

30 % 3 

370232 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości ≤ 105 mm, z emulsją halogenku srebra do fotografii jednobarwnej 
(inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów oraz film do promieni rentgenow
skich) 

30 % 3 

370239 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości ≤ 105 mm, do fotografii jednobarwnej (inny niż film z emulsją 
halogenku srebra, film wykonany z papieru, tektury lub tekstyliów oraz film do 
promieni rentgenowskich) 

30 % 3 

370241 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości > 610 mm, o długości > 200 m, do fotografii kolorowej (wielo
barwnej) (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów) 

30 % 3 

370242 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości > 610 mm, o długości > 200 m, do fotografii jednobarwnej, 
(inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów) 

30 % 3 

370243 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości > 610 mm, o długości ≤ 200 m (inny niż z papieru, tektury 
lub tekstyliów) 

10 % 1 

370244 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, 
o szerokości > 105 mm do 610 mm (inny niż z papieru, tektury lub teksty
liów) 

5 % 1 

370251 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości ≤ 16 mm i o długości 
≤ 14 m (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów) 

30 % 3 

370252 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości ≤ 16 mm, o długości 
> 14 m (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów) 

30 % 3 

370253 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 16 mm do 35 mm, 
o długości ≤ 30 m, do slajdów 

30 % 3 

370254 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 16 mm, ale ≤ 35 mm, 
o długości ≤ 30 m (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów; slajd, film 
w rolkach do natychmiastowych odbitek) 

30 % 3 

370255 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 16 mm, ale ≤ 35 mm, 
o długości > 30 m (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów; slajd, film 
w rolkach do natychmiastowych odbitek) 

30 % 3 

370256 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 35 mm (inny niż z papieru, 
tektury lub tekstyliów) 

30 % 3
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370291 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii jednobarwnej, o szerokości ≤ 16 mm (inny niż z papieru, tektury 
lub tekstyliów) 

30 % 3 

370293 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii jednobarwnej, o szerokości > 16 mm, ale ≤ 35 mm, o długości 
≤ 30 m (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów; film do promieni rentge
nowskich i film w rolkach do natychmiastowych odbitek) 

30 % 3 

370294 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii jednobarwnej, o szerokości > 16 mm, ale ≤ 35 mm, o długości 
> 30 m (inny niż z papieru, tektury lub tekstyliów; film do promieni rentge
nowskich i film w rolkach do natychmiastowych odbitek) 

30 % 3 

370295 Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, do 
fotografii jednobarwnej, o szerokości > 35 mm (inny niż z papieru, tektury 
lub tekstyliów, film do promieni rentgenowskich, mikrofilm; film do grafiki 
artystycznej) 

10 % 1 

370310 Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, w rolkach 
o szerokości > 610 mm 

10 % 1 

370320 Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do foto
grafii kolorowej (wielobarwnej) (inne niż w rolkach o szerokości > 610 mm) 

30 % 3 

370390 Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do foto
grafii jednobarwnej (inne niż w rolkach o szerokości > 610 mm) 

30 % 3 

370400 Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, 
ale niewywołane 

30 % 3 

370510 Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane, do reprodukcji offsetowej 
(inne niż produkty wykonane z papieru, tektury lub tekstyliów i płyty gotowe 
do użytku) 

5 % 1 

370520 Mikrofilm, naświetlony i wywołany (inny niż mikrofilm do reprodukcji offse
towej) 

30 % 3 

370590 Płyty fotograficzne i film, naświetlone i wywołane (inne niż produkty wyko
nane z papieru, tektury lub tekstyliów, film kinematograficzny, film do repro
dukcji offsetowej i mikrofilm) 

10 % 1 

370610 Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną 
ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową, o szerokości 
≥ 35 mm 

30 % 1 

370690 Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, nawet z wprowadzoną 
ścieżką dźwiękową lub jedynie posiadający ścieżkę dźwiękową, o szerokości 
< 35 mm 

30 % 1 

370710 Emulsje do uczulania powierzchni (do stosowania w fotografice) 30 % 1 

370790 Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, włącznie z produktami 
niezmieszanymi, pakowane w odmierzonych porcjach lub pakowane do sprze
daży detalicznej do postaci gotowej do stosowania (inne niż pokosty, kleje, 
spoiwa i preparaty podobne, emulsje do uczulania powierzchni, sole, związki 
metali szlachetnych itp. objęte pozycjami od 2843 do 2846) 

5 % 1 

380110 Grafit sztuczny (inny niż grafit retortowy, węgiel retortowy i wyroby ze sztucz
nego grafitu, włącznie z ogniotrwałymi materiałami na bazie sztucznego grafi
tu) 

10 % 2 

380120 Grafit koloidalny lub półkoloidalny 10 % 1
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380130 Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe 10 % 1 

380190 Preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, 
bloków, płyt lub pozostałych półproduktów (inne niż pasty węglowe do elek
trod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe) 

10 % 1 

380210 Węgiel aktywowany (inny niż w lekach lub odwaniaczach do lodówek, samo
chodów itp., przygotowany do sprzedaży detalicznej) 

10 % 1 

380290 Ziemia okrzemkowa aktywowana i pozostałe aktywowane naturalne produkty 
mineralne, czerń kostna, nawet zużyta (inne niż węgiel aktywowany, kalcyno
wany diatomit bez dodatku środków spiekających i aktywowane produkty 
chemiczne) 

10 % 1 

380300 Olej talowy, nawet oczyszczony 10 % 1 

380400 Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone lub 
poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami (inne niż surowy 
olej talowy, wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) i pak siarczanowy) 

10 % 1 

380510 Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siarczanowe 10 % 1 

380520 Olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik 10 % 1 

380590 Surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; 
oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew 
iglastych (inne niż terpentyna balsamiczna, terpentyna ekstrakcyjna, terpentyna 
siarczanowa i olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik) 

10 % 1 

380610 Kalafonia i kwasy żywiczne 10 % 1 

380620 Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów 
żywicznych (inne niż sole związków addycyjnych kalafonii) 

10 % 1 

380630 Żywice estrowe 10 % 1 

380690 Pochodne kalafonii, włącznie z solami związków addycyjnych kalafonii 
i kwasów żywicznych, jasnymi i ciemnymi olejami żywicznymi i modyfikowa
nymi żywicami naturalnymi otrzymywanymi przez obróbkę termiczną „żywic 
ciekłych” (inne niż sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kala
fonii lub kwasów żywicznych i żywice estrowe) 

10 % 1 

380700 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 (inne niż naturalny pak burgundzki, 
żółty pak, pak stearynowy, pak kwasów tłuszczowych, smoła tłuszczowa i pak 
glicerynowy) 

10 % 1 

380810 Środki owadobójcze (insektycydy) pakowane do sprzedaży detalicznej lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

20 % 5 

380820 Środki grzybobójcze (fungicydy) pakowane do sprzedaży detalicznej lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

5 % 1 

380830 Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie i regulatory wzrostu 
roślin, pakowane do sprzedaży detalicznej lub w postaci preparatów lub arty
kułów 

5 % 1 

380840 Środki odkażające pakowane do sprzedaży detalicznej lub w postaci preparatów 
lub artykułów 

5 % 1
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380890 Środki gryzoniobójcze (rodentycydy) i pozostałe środki ochrony roślin pako
wane do sprzedaży detalicznej lub w postaci preparatów lub artykułów 

10 % 1 

380910 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwa
lacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki i zaprawy, 
w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, 
skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione, na bazie skrobi lub jej 
pochodnych 

10 % 3 

380991 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwa
lacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, np. klejonki i zaprawy, 
w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podob
nych, gdzie indziej niewymienione (inne niż na bazie substancji skrobiowych) 

10 % 1 

380992 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwa
lacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, np. klejonki i zaprawy, 
w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podob
nych, gdzie indziej niewymienione (inne niż na bazie substancji skrobiowych) 

10 % 1 

380993 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwa
lacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, np. klejonki i zaprawy, 
w rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub przemysłach podobnych, 
gdzie indziej niewymienione (inne niż na bazie substancji skrobiowych) 

10 % 1 

381010 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, 
lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów 

10 % 1 

381090 Topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego 
lub spawania; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elek
trod lub prętów spawalniczych (inne niż proszki i pasty do lutowania, luto
wania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów, elektrody 
lub pręty spawalnicze z metali nieszlachetnych lub węglików metali powlekane 
topnikami) 

10 % 1 

381111 Środki przeciwstukowe do paliw silnikowych na bazie związków ołowiu 10 % 1 

381119 Środki przeciwstukowe do paliw silnikowych (inne niż te na bazie związków 
ołowiu) 

10 % 1 

381121 Dodatki do olejów smarowych zawierające olej ropy naftowej lub olej otrzy
mywany z minerałów bitumicznych 

10 % 2 

381129 Dodatki do olejów smarowych niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów 
otrzymywanych z minerałów bitumicznych 

10 % 2 

381190 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 (inne niż środki przeciwstukowe i dodatki do 
olejów smarowych) 

10 % 2 

381210 Gotowe przyspieszacze wulkanizacji 10 % 1 

381220 Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

381230 Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub 
tworzyw sztucznych 

10 % 1
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381300 Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze (z wyłą
czeniem gaśnic przeciwpożarowych, nawet przenośnych, nawet naładowanych, 
niezmieszanych produktów chemicznie niezdefiniowanych, o własnościach 
gaszących, w innych formach) 

10 % 1 

381400 Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymie
nione; gotowe zmywacze farb i lakierów (inne niż zmywacz lakieru do paznok
ci) 

5 % 2 

381511 Katalizatory na nośniku z niklem lub ze związkami niklu jako substancjami 
aktywnymi, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

381512 Katalizatory na nośniku z metalami szlachetnymi lub ze związkami metali 
szlachetnych jako substancjami aktywnymi, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

381519 Katalizatory na nośniku, gdzie indziej niewymienione (inne niż z metalami 
szlachetnymi, ze związkami metali szlachetnych, z niklem lub ze związkami 
niklu jako substancjami aktywnymi) 

10 % 1 

381590 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz preparaty katalityczne, gdzie 
indziej niewymienione (inne niż przyspieszacze wulkanizacji i katalizatory na 
nośniku) 

10 % 1 

381600 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe (z wyłą
czeniem preparatów na bazie grafitu lub innych substancji węglowych) 

10 % 2 

381700 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny otrzymywane przez alkilo
wanie benzolu (benzenu) i nafalenu (inne niż mieszanina izomerów węglowo
dorów cyklicznych) 

10 % 1 

381800 Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci 
krążków, płytek, walców, prętów lub podobnych postaciach, lub pociętych na 
krążki, płytki lub podobne postacie, nawet polerowanych i pokrytych jedno
rodną warstwą epitaksjalną (inne niż elementy, które były poddawane dalszemu 
przetwarzaniu, np. metodą selektywnej dyfuzji) 

10 % 1 

381900 Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych 
skrzyń biegów, niezawierające olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych 
z minerałów bitumicznych lub zawierające < 70 % masy olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

10 % 3 

382000 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe (inne 
niż preparaty dodawane do olejów mineralnych lub do innych cieczy, stoso
wanych do tych samych celów, co oleje mineralne) 

10 % 1 

382100 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów 10 % 1 

382200 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki 
diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach; certyfikowane materiały 
wzorcowe (inne niż odczynniki diagnostyczne do badania pacjentów, odczyn
niki do oznaczania grupy krwi, krew zwierzęca preparowana do celów tera
peutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych oraz szczepionki, toksyny, 
hodowle mikroorganizmów i podobne produkty) 

10 % 1 

382311 Kwas stearynowy, przemysłowy 10 % 3 

382312 Kwas oleinowy, przemysłowy 10 % 3 

382313 Kwasy tłuszczowe oleju talowego, przemysłowe 10 % 3
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382319 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji 
(inne niż kwas stearynowy, kwas oleinowy i kwasy tłuszczowe oleju talowego) 

10 % 3 

382370 Przemysłowe alkohole tłuszczowe 10 % 3 

382410 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni 10 % 1 

382420 Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry 10 % 1 

382430 Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym 10 % 1 

382440 Przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów 10 % 1 

382450 Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe 10 % 1 

382460 Sorbit (inny niż D-sorbit (sorbitol)) 10 % 3 

382471 Mieszaniny zawierające węglowodory alifatyczne perfluorowcowane tylko 
fluorem i chlorem 

10 % 1 

382479 Mieszaniny perfluorowcowanych pochodnych węglowodorów alifatycznych 
zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców (inne niż tylko fluor i chlor) 

10 % 1 

382490 Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów 
pokrewnych, włączając składające się z mieszanin produktów naturalnych, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

382510 Odpady komunalne 10 % 5 

382520 Osady ze ścieków kanalizacyjnych 10 % 5 

382530 Odpady szpitalne 10 % 5 

382541 Odpady rozpuszczalników organicznych, fluorowcowane 10 % 5 

382549 Odpady rozpuszczalników organicznych, niefluorowcowane 10 % 5 

382550 Odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamul
cowych i płynów zapobiegających zamarzaniu 

10 % 3 

382561 Odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, zawierające 
głównie składniki organiczne (inne niż płyny zapobiegające zamarzaniu) 

10 % 5 

382569 Odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (inne niż odpady 
płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów hamulcowych 
i płynów zapobiegających zamarzaniu i zawierające głównie składniki organicz
ne) 

10 % 5 

382590 Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, 
gdzie indziej niewymienione (inne niż odpady) 

10 % 2 

390110 Polietylen o gęstości < 0,94, w formach podstawowych 10 % 2 

390120 Polietylen o gęstości ≥ 0,94, w formach podstawowych 10 % 2
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390130 Kopolimery etylenu-octanu winylu w formach podstawowych 10 % 2 

390190 Polimery etylenu w formach podstawowych (inne niż polietylen i kopolimery 
etylenu-octanu winylu) 

10 % 2 

390210 Polipropylen, w formach podstawowych 10 % 2 

390220 Poliizobutylen, w formach podstawowych 10 % 2 

390230 Kopolimery propylenu, w formach podstawowych 10 % 2 

390290 Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych (inne niż 
polipropylen, poliizobutylen, kopolimery propylenu) 

10 % 2 

390311 Polistyren do spieniania, w formach podstawowych 10 % 2 

390319 Polistyren, w formach podstawowych (inny niż do spieniania) 10 % 2 

390320 Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN), w formach podstawowych 10 % 2 

390330 Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS), w formach podstawowych 10 % 2 

390390 Polimery styrenu w formach podstawowych (inne niż polistyren, kopolimery 
styren-akrylonitryl (SAN) i kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS)) 

10 % 2 

390410 Poli(chlorek winylu), w formach podstawowych, niezmieszany z żadnymi 
innymi substancjami 

10 % 2 

390421 Nieuplastyczniony poli(chlorek winylu) w formach podstawowych, zmieszany 
z innymi substancjami 

10 % 2 

390422 Uplastyczniony poli(chlorek winylu) w formach podstawowych, zmieszany 
z innymi substancjami 

10 % 2 

390430 Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu, w formach podstawowych 10 % 2 

390440 Kopolimery chlorku winylu w formach podstawowych (inne niż kopolimery 
chlorku winylu-octanu winylu) 

10 % 2 

390450 Polimery chlorku winylidenu w formach podstawowych 10 % 2 

390461 Poli(tetrafluoroetylen) w formach podstawowych 10 % 2 

390469 Fluoropolimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, 
w formach podstawowych (inne niż poli(tetrafluoroetylen)) 

10 % 2 

390490 Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach 
podstawowych (inne niż poli(chlorek winylu), kopolimery chlorku winylu, poli
mery chlorku winylu i fluoropolimery) 

10 % 2 

390512 Poli(octan winylu) w dyspersji wodnej 10 % 2 

390519 Poli(octan winylu) w formach podstawowych (inny niż w dyspersji wodnej) 10 % 2 

390521 Kopolimery octanu winylu, w dyspersji wodnej 10 % 2
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390529 Kopolimery octanu winylu w formach podstawowych (inne niż w dyspersji 
wodnej) 

10 % 2 

390530 Poli(alkohol winylowy) w formach podstawowych, nawet zawierający niezhyd
rolizowane grupy octanowe 

10 % 2 

390591 Kopolimery winylowe w formach podstawowych (inne niż kopolimery chlorku 
winylu-octanu winylu oraz pozostałe kopolimery chlorku winylu i octanu 
winylu) 

10 % 2 

390599 Polimery estrów winylowych i inne polimery winylowe, w formach podstawo
wych (inne niż chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, 
poli(octanu winylu), kopolimerów otanu winylu i poli(alkohol winylu), nawet 
zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe) 

10 % 2 

390610 Poli(metakrylan metylu) w formach podstawowych 10 % 2 

390690 Polimery akrylowe w formach podstawowych (inne niż poli(metakrylan mety
lu)) 

10 % 2 

390710 Poliacetale w formach podstawowych 10 % 2 

390720 Polietery w formach podstawowych (inne niż poliacetale) 10 % 2 

390730 Żywice epoksydowe w formach podstawowych 10 % 2 

390740 Poliwęglany w formach podstawowych 10 % 2 

390750 Żywice alkidowe w formach podstawowych 10 % 2 

390760 Poli(tereftalan etylenu) w formach podstawowych 10 % 2 

390791 Nienasycone poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych 
(inne niż poliwęglany, żywice alkidowe i poli(tereftalan etylenu)) 

10 % 2 

390799 Nasycone poliestry w formach podstawowych (inne niż poliwęglany, żywice 
alkilowe i poli(tereftalan etylenu)) 

10 % 2 

390810 Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawowych 10 % 2 

390890 Poliamidy w formach podstawowych (inne niż poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, 
-6,10 lub -6,12) 

10 % 2 

390910 Żywice mocznikowe i żywice tiomocznikowe, w formach podstawowych 10 % 2 

390920 Żywice melaminowe w formach podstawowych 10 % 2 

390930 Żywice aminowe w formach podstawowych (inne niż żywice mocznikowe, 
żywice tiomocznikowe i żywice melaminowe) 

10 % 2 

390940 Żywice fenolowe w formach podstawowych 10 % 2 

390950 Poliuretany w formach podstawowych 10 % 2 

391000 Silikony w formach podstawowych 10 % 2
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391110 Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub kumaronowo-indenowe 
i politerpeny, w formach podstawowych 

10 % 2 

391190 Polisiarczki, polisulfony i pozostałe polimery i prepolimery produkowane 
w wyniku syntezy chemicznej, gdzie indziej niewymienione, w formach podsta
wowych 

10 % 2 

391211 Nieuplastycznione octany celulozy w formach podstawowych 10 % 2 

391212 Uplastycznione octany celulozy w formach podstawowych 10 % 2 

391220 Azotany celulozy, włącznie z kolodiami, w formach podstawowych 10 % 2 

391231 Karboksymetyloceluloza i jej sole, w formach podstawowych 10 % 2 

391239 Etery celulozy w formach podstawowych (inne niż karboksymetyloceluloza i jej 
sole) 

10 % 2 

391290 Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione, w formach 
podstawowych (inne niż octany celulozy, azotany celulozy i etery celulozy) 

10 % 2 

391310 Kwas alginowy, jego sole i estry, w formach podstawowych 10 % 2 

391390 Polimery naturalne i modyfikowane polimery naturalne, np. utwardzone białka, 
pochodne chemiczne kauczuku naturalnego, gdzie indziej niewymienione, 
w formach podstawowych (inne niż kwas alginowy oraz jego sole i estry) 

10 % 2 

391400 Wymieniacze jonowe oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 do 
3913, w formach podstawowych 

10 % 2 

391510 Odpady, ścinki i braki, z polimerów etylenu 10 % 2 

391520 Odpady, ścinki i braki, z polimerów styrenu 10 % 2 

391530 Odpady, ścinki i braki, z polimerów chlorku winylu 10 % 2 

391590 Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych (inne niż polimery etylenu, 
styrenu i chlorku winylu) 

10 % 2 

391610 Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju 
poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obro
bione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z polimerów etylenu 

10 % 2 

391620 Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju 
poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obro
bione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z polimerów chlorku winylu 

10 % 2 

391690 Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju 
poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obro
bione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych 
(innych niż z polimerów etylenu i chlorku winylu) 

10 % 2 

391710 Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek lub materiałów celulo
zowych 

30 % 5 

391721 Sztywne rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z polimerów etylenu 30 % 5
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391722 Sztywne rury, przewody i węże, z polimerów propylenu, nawet ich wyposaże
nie, uszczelki lub łączniki 

30 % 5 

391723 Sztywne rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z polimerów chlorku 
winylu 

30 % 5 

391729 Sztywne rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych 
(inne niż rury z polimerów etylenu, propylenu i chlorku winylu) 

30 % 5 

391731 Giętkie rury, przewody i węże, oraz ich wyposażenie, o ciśnieniu rozrywającym 
≥ 27,6 Mpa, z tworzyw sztucznych 

20 % 3 

391732 Giętkie rury, przewody i węże, niewzmocnione ani niepołączone z innymi 
materiałami, bez wyposażenia 

30 % 5 

391733 Giętkie rury, przewody i węże, niewzmocnione ani niepołączone z innymi 
materiałami, z wyposażeniem, uszczelkami lub łącznikami 

30 % 5 

391739 Giętkie rury, przewody i węże, oraz ich wyposażenie, wzmocnione lub inaczej 
połączone z innymi materiałami, z tworzyw sztucznych (inne niż o ciśnieniu 
rozrywającym ≥ 27,6 Mpa) 

30 % 5 

391740 Wyposażenie, np. złącza, kolanka, kołnierze, do rur, przewodów i węży, 
z tworzyw sztucznych 

10 % 3 

391810 Pokrycia podłogowe, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; 
pokrycia ścienne lub sufitowe (w zwojach o szerokości ≥ 45 cm, składające się 
z warstwy tworzywa sztucznego trwale związanego z podłożem z dowolnego 
materiału innego niż papier, przy czym wierzchnia warstwa tworzywa jest 
ziarnista, wytłoczona, kolorowa, zadrukowana wzorem lub w inny sposób 
ozdobiona), z polimerów chlorku winylu 

30 % 3 

391890 Pokrycia podłogowe, z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach 
lub w postaci płytek; pokrycia ścienne lub sufitowe w zwojach o szerokości 
≥ 45 cm, składające się z warstwy tworzywa sztucznego trwale związanego 
z podłożem z dowolnego materiału innego niż papier, przy czym wierzchnia 
warstwa tworzywa jest ziarnista, wytłoczona, kolorowa, zadrukowana wzorem 
lub w inny sposób ozdobiona (inne niż pokrycia z polimerów chlorku winylu) 

30 % 3 

391910 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm 

5 % 1 

391990 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach o szerokości > 20 cm (inne niż 
pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392010 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów etylenu, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392020 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów propylenu, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2
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392030 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów styrenu, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392043 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów chlorku 
winylu, zawierających ≥ 6 % masy plastyfikatorów, niewzmocnione, nielamino
wane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny sposób z innymi 
materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie powierzch
niowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne 
oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392049 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów chlorku 
winylu, zawierających < 6 % masy plastyfikatorów, niewzmocnione, nielamino
wane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny sposób z innymi 
materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie powierzch
niowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne 
oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392051 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(metakrylanu metylu), 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392059 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów akrylowych, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż z poli(metakrylanu metylu, wyroby samoprzylepne oraz pokrycia 
podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392061 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliwęglanów, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż z poli(metakrylanu metylu), wyroby samoprzylepne oraz pokrycia 
podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392062 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(tereftalanu etylenu), 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż z poli(metakrylanu metylu), wyroby samoprzylepne oraz pokrycia 
podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

5 % 1 

392063 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych nienasyconych poli
estrów, niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołą
czone w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż z poli(metakrylanu metylu), wyroby samoprzylepne oraz pokrycia 
podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392069 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliestrów, niewzmoc
nione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny 
sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione tylko 
powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty (inne niż z poliwęgla
nów, poli(tereftalanu etylenu) i pozostałych nienasyconych poliestrów, wyroby 
samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 
3918) 

10 % 2 

392071 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowej celulozy regenerowanej, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2
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392072 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z wulkanizowanej fibry, niewzmocnione, 
nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny sposób 
z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie 
powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 

10 % 2 

392073 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych octanów celulozy, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne oraz pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392079 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z pochodnych niekomórkowej celulozy, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż produkty z octanów celulozy, wyroby samoprzylepne, pokrycia 
podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392091 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(winylobutyralu), 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392092 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliamidów, niewzmoc
nione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone w podobny 
sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie 
powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty (inne niż wyroby 
samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392093 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych żywic aminowych, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392094 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych żywic fenolowych, 
niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na podłożu ani niepołączone 
w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub 
obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392099 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych tworzyw sztucznych, 
gdzie indziej niewymienione, niewzmocnione, nielaminowane, nieosadzone na 
podłożu ani niepołączone w podobny sposób z innymi materiałami, bez 
podłoża, nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte 
w kwadraty lub prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia 
podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392111 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych polimerów styrenu, nieobro
bione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub 
prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufi
towe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392112 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych polimerów chlorku winylu, 
nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty 
lub prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne 
i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392113 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych poliuretanów, nieobrobione 
lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty lub prostokąty 
(inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe 
objęte pozycją 3918) 

20 % 5
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392114 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowej celulozy regenerowanej, 
nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty 
lub prostokąty (inne niż wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne 
i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392119 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych tworzyw sztucznych, 
nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte w kwadraty 
lub prostokąty (inne niż z polimerów styrenu, chlorku winylu, poliuretanów 
i celulozy regenerowanej, wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne 
i sufitowe objęte pozycją 3918) 

10 % 2 

392190 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, wzmocnione, lami
nowane, osadzone na podłożu lub połączone w podobny sposób z innymi 
materiałami, nieobrobione lub obrobione jedynie powierzchniowo, lub pocięte 
w kwadraty lub prostokąty (inne niż z tworzyw sztucznych komórkowych; 
wyroby samoprzylepne, pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 
3918) 

10 % 3 

392210 Wanny, prysznice, zlewy i umywalki, z tworzyw sztucznych 30 % 5 

392220 Sedesy i pokrywy, z tworzyw sztucznych 30 % 5 

392290 Bidety, miski klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, 
z tworzyw sztucznych (inne niż wanny, prysznice, zlewy, umywalki, sedesy 
i pokrywy) 

30 % 5 

392310 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły do transportu lub pakowania 
towarów, z tworzyw sztucznych 

10 % 3 

392321 Worki i torby, włącznie ze stożkami, z polimerów etylenu 10 % 3 

392329 Worki i torby, włącznie ze stożkami, z tworzyw sztucznych (inne niż z poli
merów etylenu) 

10 % 3 

392330 Balony, butelki, kolby i artykuły podobne, do transportu lub pakowania towa
rów, z tworzyw sztucznych 

10 % 3 

392340 Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki, z tworzyw sztucznych 10 % 3 

392350 Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych 10 % 3 

392390 Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych (inne 
niż pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły; worki i torby, włącznie ze 
stożkami; balony, butelki, kolby i artykuły podobne; szpule, kopki, cewki 
i podobne nośniki; korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia) 

30 % 5 

392410 Naczynia stołowe i kuchenne, z tworzyw sztucznych 30 % 5 

392490 Artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych 
(inne niż naczynia stołowe i kuchenne, wanny, prysznice, umywalki, bidety, 
miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły 
sanitarne) 

30 % 5 

392510 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z tworzyw sztucznych, 
o pojemności > 300 litrów 

10 % 3 

392520 Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe, z tworzyw sztucznych 20 % 3 

392530 Okiennice, zasłony, włącznie z żaluzjami weneckimi i artykuły podobne oraz 
ich części, z tworzyw sztucznych (inne niż wyposażenie i artykuły podobne) 

20 % 5
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392590 Elementy budowlane do produkcji podłóg, ścian, przepierzeń, sufitów, dachów 
itp., z tworzyw sztucznych; rynny i akcesoria z tworzyw sztucznych; balus
trady, ogrodzenia i podobne bariery, z tworzyw sztucznych; duże regały do 
składania i ustawiania na stałe, w sklepach, pracowniach itp., z tworzyw sztucz
nych; dekoracje architektoniczne, np. listwy z tworzyw sztucznych; wyposa 
żenie i produkty podobne do zainstalowania na stałe w budynkach, z tworzyw 
sztucznych 

20 % 3 

392610 Artykuły biurowe lub szkolne, z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymie
nione 

30 % 5 

392620 Odzież i dodatki odzieżowe, wytworzone przez zszycie lub sklejenie arkuszy 
z tworzywa sztucznego, włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami 
z jednym palcem 

30 % 5 

392630 Wyposażenie mebli, nadwozi lub podobne, z tworzyw sztucznych (inne niż 
składniki budowlane do montowania na stałe w częściach budynków) 

30 % 5 

392640 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych 30 % 5 

392690 Artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów obję
tych pozycjami od 3901 do 3914, gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

400110 Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany 10 % 2 

400121 Arkusze wędzone kauczuku naturalnego 10 % 2 

400122 Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR) 10 % 2 

400129 Kauczuk naturalny w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub 
taśmach (inny niż arkusze wędzone, kauczuk naturalny technicznie określony 
(TSNR) i naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany) 

10 % 2 

400130 Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach 
podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż naturalny 
kauczuk, nawet wstępnie wulkanizowany) 

10 % 2 

400211 Lateks kauczukowy butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany lateks 
kauczukowy butadienowo-styrenowy (XSBR) 

10 % 2 

400219 Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo- 
styrenowy (XSBR), w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub 
taśmach (inny niż lateks) 

10 % 2 

400220 Kauczuk butadienowy (BR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach 
lub taśmach 

10 % 2 

400231 Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR) w formach podstawowych 
lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

10 % 2 

400239 Kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR) w formach podstawo
wych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

10 % 2 

400241 Lateks chloroprenowy (kauczuk chlorobutadienowy, CR) 10 % 2 

400249 Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy, CR) w formach podstawowych 
lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inny niż lateks) 

10 % 2 

400251 Lateks kauczukowy akrylonitrylowo-butadienowy (NBR) 10 % 2
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400259 Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR) w formach podstawowych lub 
w płytach, arkuszach lub taśmach (inny niż lateks) 

10 % 2 

400260 Kauczuk izoprenowy (IR) w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach 
lub taśmach 

10 % 2 

400270 Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) w formach podstawowych 
lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

10 % 2 

400280 Mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych 
rodzajów kauczuku naturalnego z kauczukiem syntetycznym lub faktysą, 
w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

10 % 2 

400291 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych 
lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż kauczuk butadienowo-styre
nowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR), kauczuk 
butadienowy (BR), kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR), kauczuk 
halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), kauczuk chloroprenowy (chlo
robutadienowy) (CR), kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR), kauczuk 
izoprenowy (IR) i kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM)) 

10 % 2 

400299 Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych 
lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż lateks, kauczuk butadienowo- 
styrenowy (SBR), karboksylowany kauczuk butadienowo-styrenowy (XSBR), 
kauczuk butadienowy (BR), kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy) (IIR), 
kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), kauczuk chloro
prenowy (chlorobutadienowy) (CR), kauczuk akrylonitrylowo butadienowy 
(NBR), kauczuk izoprenowy (IR) i kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy 
(EPDM)) 

10 % 2 

400300 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub 
taśmach 

10 % 2 

400400 Odpady, ścinki i braki z miękkiej gumy oraz proszki i granulaty z nich otrzy
mane 

10 % 2 

400510 Kauczuk niewulkanizowany, mieszanki napełnione sadzą lub krzemionką, 
w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

10 % 2 

400520 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w roztworach lub 
dyspersjach (inne niż mieszanki kauczukowe napełnione sadzą lub krzemionką 
i mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle i podob
nych żywic naturalnych zawierające kauczuk syntetyczny lub faktysę pocho
dzącą z olejów) 

10 % 2 

400591 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawo
wych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (inne niż mieszanki kauczukowe 
napełnione sadzą lub krzemionką i mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, 
gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych zawierające kauczuk 
syntetyczny lub faktysę pochodzącą z olejów) 

10 % 2 

400599 Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawo
wych (inne niż roztwory lub dyspersje, zawierające sadzę lub krzemionkę, 
mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle lub podob
nych rodzajów kauczuku naturalnego z kauczukiem syntetycznym lub faktysą 
oraz w płytach, arkuszach lub taśmach) 

10 % 2 

400610 Taśmy bieżnikowe z kauczuku niewulkanizowanego do bieżnikowania opon 
gumowych 

30 % 5 

400690 Pręty, sztaby, rury, kształtowniki i pozostałe formy z kauczuku niewulkanizo
wanego, włącznie z mieszankami kauczuku oraz wyrobami z niewulkanizowa
nego kauczuku i jego mieszankami (inne niż płyty, arkusze i taśmy nieobro
bione inaczej niż tylko powierzchniowo i niepocięte lub pocięte w kwadraty 
lub prostokąty oraz taśmy bieżnikowe) 

30 % 5
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400700 Nić i sznurek, gumowe (inne niż bezrdzeniowe pojedyncze włókno o średnicy 
> 5 mm i materiały włókiennicze zawierające nitkę gumową, np. nić gumowa 
i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym) 

30 % 3 

400811 Płyty, arkusze i taśmy, z gumy komórkowej 30 % 5 

400819 Pasy, pręty i kształtowniki, z gumy komórkowej 30 % 5 

400821 Płyty, arkusze i taśmy, z gumy niekomórkowej 30 % 5 

400829 Pręty, rury i kształtowniki, z gumy niekomórkowej 30 % 3 

400911 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), niewzmocnione lub inaczej 
połączone z innymi materiałami, bez wyposażenia 

30 % 5 

400912 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), niewzmocnione lub inaczej 
połączone z innymi materiałami, z wyposażeniem 

30 % 5 

400921 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), wzmocnione lub inaczej 
połączone tylko z metalem, bez wyposażenia 

30 % 5 

400922 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), wzmocnione lub inaczej 
połączone tylko z metalem, z wyposażeniem 

30 % 5 

400931 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), wzmocnione lub inaczej 
połączone tylko z materiałami włókienniczymi, bez wyposażenia 

30 % 5 

400932 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), wzmocnione lub inaczej 
połączone tylko z materiałami włókienniczymi, z wyposażeniem 

30 % 5 

400941 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), wzmocnione lub inaczej 
połączone z materiałami innymi niż metal lub materiały włókiennicze, bez 
wyposażenia 

30 % 5 

400942 Przewody, rury i węże, z gumy (innej niż ebonit), wzmocnione lub inaczej 
połączone z materiałami innymi niż metal lub materiały włókiennicze, z wypo
sażeniem 

30 % 3 

401011 Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy, wzmocnione tylko metalem 30 % 2 

401012 Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy, wzmocnione tylko materiałami 
włókienniczymi 

30 % 3 

401013 Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy, wzmocnione tylko tworzywami 
sztucznymi (inne niż wzmocnione materiałami włókienniczymi) 

30 % 2 

401019 Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy (inne niż wzmocnione tylko metalem, 
tylko materiałami włókienniczymi, lub tylko tworzywami sztucznymi) 

30 % 2 

401031 Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy 
klinowe), z gumy, rowkowane, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale 
≤ 180 cm 

30 % 2
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401032 Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy 
klinowe), z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale ≤ 180 cm (inne 
niż rowkowane) 

30 % 2 

401033 Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy 
klinowe), z gumy, rowkowane, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, ale 
≤ 240 cm 

30 % 2 

401034 Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy 
klinowe), z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, ale ≤ 240 cm (inne 
niż rowkowane) 

30 % 2 

401035 Pasy synchroniczne bez końca, z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale 
≤ 150 cm 

30 % 2 

401036 Pasy synchroniczne bez końca, z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 150 cm, 
ale ≤ 198 cm 

30 % 2 

401039 Pasy lub taśmy napędowe, z gumy (inne niż pasy napędowe bez końca, o prze
kroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane, o obwodzie 
zewnętrznym > 60 cm, ale ≤ 240 cm oraz pasy synchroniczne bez końca, 
o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale ≤ 198 cm) 

30 % 2 

401110 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach 
samochodowych, włączając osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe 

10 % 3 

401120 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobusach 
lub samochodach ciężarowych (inne niż kolcowe, o skośnej rzeźbie bieżnika 
lub podobnej) 

10 % 3 

401130 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w statkach 
powietrznych 

0 % 1 

401140 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach 30 % 2 

401150 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w rowerach 30 % 2 

401161 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub podob
nym, w rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnic
twie lub leśnictwie 

10 % 2 

401162 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub podob
nym, w rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach 
lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie 
≤ 61 cm 

10 % 2 

401163 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub podob
nym, w rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach 
lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie 
> 61 cm 

10 % 2 

401169 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub 
podobnym (inne niż w rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach 
używanych w rolnictwie lub leśnictwie lub w budowlanych lub przemysłowych 
pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego) 

10 % 2 

401192 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojazdach 
lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie (inne niż z bieżnikiem 
daszkowym lub podobnym) 

10 % 3 

401193 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w budowlanych 
lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posia
dających obręcze o obwodzie ≤ 61 cm (inne niż z bieżnikiem daszkowym lub 
podobnym) 

10 % 3
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401194 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w budowlanych 
lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posia
dających obręcze o obwodzie > 61 cm (inne niż z bieżnikiem daszkowym lub 
podobnym) 

10 % 3 

401199 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe (inne niż z bieżnikiem daszkowym lub 
podobnym oraz opony pneumatyczne w rodzaju stosowanych w pojazdach lub 
maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie i w budowlanych lub prze
mysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego, w pojazdach 
samochodowych, osobowo-towarowych (kombi), wyścigowych, autobusach, 
samochodach ciężarowych, statkach powietrznych, motocyklach i rowerach) 

10 % 3 

401211 Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojaz
dach samochodowych, włączając osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe 

30 % 5 

401212 Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych w auto
busach lub samochodach ciężarowych 

30 % 5 

401213 Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych w stat
kach powietrznych 

30 % 5 

401219 Opony pneumatyczne bieżnikowane, gumowe (inne niż w rodzaju stosowa
nych w pojazdach samochodowych, osobowo-towarowych (kombi), wyścigo
wych, autobusach, samochodach ciężarowych i statkach powietrznych) 

30 % 5 

401220 Opony pneumatyczne, używane, gumowe 30 % 5 

401290 Opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, 
gumowe 

30 % 5 

401310 Dętki gumowe w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, 
włączając osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe, autobusach lub samocho
dach ciężarowych 

10 % 3 

401320 Dętki gumowe w rodzaju stosowanych w rowerach 10 % 2 

401390 Dętki gumowe (inne niż w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, 
włączając osobowo-towarowe (kombi) i wyścigowe, autobusach, samochodach 
ciężarowych i rowerach) 

10 % 3 

401410 Osłonki antykoncepcyjne z gumy (innej niż ebonit) 5 % 1 

401490 Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne, włącznie z odciągaczami do mleka, 
z gumy (innej niż ebonit), nawet z wyposażeniem z ebonitu, gdzie indziej 
niewymienione (inne niż osłonki antykoncepcyjne oraz odzież i dodatki odzie 
żowe, włącznie z rękawiczkami, dowolnego przeznaczenia) 

5 % 2 

401511 Rękawiczki chirurgiczne, z gumy (wyłączając ochraniacze na palce) 5 % 1 

401519 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z gumy (wyłączając ręka
wiczki chirurgiczne) 

30 % 3 

401590 Odzież i dodatki odzieżowe dowolnego przeznaczenia, z gumy (innej niż 
ebonit i wyłączając obuwie oraz nakrycia głowy i ich części oraz rękawiczki, 
mitenki i rękawice z jednym palcem) 

30 % 5 

401610 Artykuły z gumy komórkowej, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

401691 Pokrycia podłogowe i maty, z gumy (innej niż ebonit), o zagiętych lub zapra
sowanych krawędziach lub o zaokrąglonych rogach lub obrobione w inny 
sposób (inne niż tylko pocięte na kształt prostokątny lub kwadratowy i wyroby 
z gumy komórkowej) 

30 % 5 

401692 Gumy do wycierania, z gumy (innej niż ebonit), gotowe do użytku (inne niż 
tylko pocięte na kształt prostokątny lub kwadratowy) 

30 % 5
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401693 Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia, z gumy (innej niż ebonit i guma 
komórkowa) 

30 % 5 

401694 Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane, z gumy (innej niż 
ebonit i guma komórkowa) 

10 % 2 

401695 Materace i poduszki nadmuchiwane oraz pozostałe artykuły nadmuchiwane, 
z gumy (innej niż ebonit i wyłączając odbijacze łódkowe, dokowe, tratwy 
i pozostałe urządzenia pływające oraz artykuły higieniczne lub farmaceutyczne) 

30 % 5 

401699 Artykuły z gumy (innej niż ebonit), gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

401700 Guma twarda, np. ebonit, we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; 
artykuły z ebonitu, gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

410120 Skóry i skórki bydlęce, surowe, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopyt
nych, całe, nawet odwłoszone, lub dwojone, o masie jednej skóry ≤ 8 kg przy 
suszeniu zwykłym, ≤ 10 kg, jeśli suchosolone lub ≤ 16 kg, jeśli świeże, mokro
solone lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem garbowanych, wyprawionych 
na pergamin lub dalej przetworzonych) 

10 % 2 

410150 Skóry i skórki bydlęce, surowe, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopyt
nych, całe, nawet odwłoszone, lub dwojone, o masie jednej skóry > 16 kg, 
świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane 
(z wyłączeniem garbowanych, wyprawionych na pergamin lub dalej przetwo
rzonych) 

10 % 2 

410190 Krupony, półkrupony, boki i dwojone skóry i skórki bydlęce, surowe, włączając 
bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, nawet odwłoszone, świeże lub solone, 
suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane oraz skóry i skórki 
bydlęce, całe, o masie jednej skóry > 8 kg, ale < 16 kg przy suszeniu zwykłym 
i > 10 kg, ale < 16 kg, jeśli suchosolone (z wyłączeniem garbowanych, wypra
wionych na pergamin lub dalej przetworzonych) 

10 % 2 

410210 Skóry owcze lub jagnięce, surowe, z wełną, świeże lub solone, suszone, 
wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane (inne niż z jagniąt astrachań
skich, karakułów, perskich, szerokoogonowych lub podobnych, lub z jagniąt 
indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich) 

10 % 2 

410221 Skóry owcze lub jagnięce, surowe, bez wełny, piklowane, nawet dwojone 10 % 2 

410229 Skóry owcze lub jagnięce, surowe, z wełną, świeże lub solone, suszone, 
wapnione lub inaczej konserwowane, nawet dwojone (inne niż piklowane lub 
odwłoszone) 

10 % 2 

410310 Skóry i skórki z kóz i koźląt, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, 
piklowane lub inaczej konserwowane, nawet odwłoszone lub dwojone (inne niż 
wyprawione na pergamin oraz skóry z kóz i skórki z koźląt jemeńskich, 
mongolskich lub tybetańskich) 

10 % 2 

410320 Skóry i skórki z gadów, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklo
wane lub inaczej konserwowane (inne niż wyprawione na pergamin) 

10 % 2 

410330 Skóry i skórki ze świń, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklo
wane lub inaczej konserwowane, nawet odwłoszone, lub dwojone (inne niż 
wyprawione na pergamin) 

10 % 2 

410390 Skóry i skórki, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub 
inaczej konserwowane, nawet odwłoszone, włączając skóry ptaków bez pierza 
lub puchu (inne niż wyprawione na pergamin, skóry i skórki bydlęce, włączając 
bawole, ze zwierząt jednokopytnych, owcze, jagnięce, z kóz, z koźląt, z gadów 
i świńskie) 

10 % 2
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410411 Z pełnymi licami, niedwojone i dwoina licowa, w stanie mokrym, włączając 
w stanie „wet-blue”, ze skór i skórek bydlęcych, włączając bawole, lub ze 
zwierząt jednokopytnych, garbowane, odwłoszone (inne niż dalej przetworzo
ne) 

10 % 2 

410419 Skóry i skórki bydlęce, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, 
w stanie mokrym, włączając w stanie „wet-blue”, garbowane, odwłoszone, 
nawet dwojone (inne niż dalej przetworzone, z pełnymi licami, niedwojone 
i dwoina licowa) 

10 % 2 

410441 Skóra wyprawiona z pełnymi licami, niedwojona i dwoina licowa skóry wypra
wionej, w stanie suchym „crust” ze skór i skórek bydlęcych, włączając bawole, 
lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłoszone (inne niż dalej przetworzone) 

10 % 2 

410449 Skóry i skórki bydlęce, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, 
w stanie suchym „crust”, odwłoszone, nawet dwojone (inne niż dalej przetwo
rzone oraz z pełnymi licami, niedwojone i dwoina licowa) 

10 % 2 

410510 Skóry owcze lub jagnięce, w stanie mokrym, włączając w stanie „wet-blue”, 
garbowane, bez wełny, nawet dwojone (inne niż dalej przetworzone i tylko 
wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410530 Skóry owcze lub jagnięce, w stanie suchym „crust”, bez wełny, nawet dwojone 
(inne niż dalej przetworzone i tylko wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410621 Skóry z kóz lub koźląt, w stanie mokrym, włączając w stanie „wet-blue”, 
garbowane, bez wełny, nawet dwojone (inne niż dalej przetworzone i tylko 
wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410622 Skóry z kóz lub koźląt, w stanie suchym „crust”, bez wełny, nawet dwojone 
(inne niż dalej przetworzone i tylko wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410631 Skóry ze świń, w stanie mokrym, włączając w stanie „wet-blue”, garbowane, 
bez szczeciny, nawet dwojone (inne niż dalej przetworzone i tylko wstępnie 
garbowane) 

10 % 2 

410632 Skóry ze świń, w stanie suchym „crust”, bez szczeciny, nawet dwojone (inne niż 
dalej przetworzone i tylko wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410640 Skóry z gadów, garbowane lub „crust”, nawet dwojone (inne niż dalej przetwo
rzone) 

10 % 2 

410691 Skóry z antylop, jeleni, łosi, słoni i innych zwierząt, włączając zwierzęta 
morskie, bez wełny lub odwłoszone i skóra bezwłosych zwierząt, w stanie 
mokrym, włączając w stanie „wet-blue”, garbowane, nawet dwojone (inne niż 
dalej przetworzone oraz bydlęce i ze zwierząt jednokopytnych, owcze i jagnięce, 
z kóz i koźląt, ze świń i z gadów, i tylko wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410692 Skóry z antylop, jeleni, łosi, słoni i innych zwierząt, włączając zwierzęta 
morskie, bez wełny lub odwłoszone i skóra bezwłosych zwierząt, w stanie 
suchym „crust”, nawet dwojone (inne niż dalej przetworzone oraz bydlęce 
i ze zwierząt jednokopytnych, owcze i jagnięce, z kóz i koźląt, ze świń i z 
gadów, i tylko wstępnie garbowane) 

10 % 2 

410711 Skóra wyprawiona z pełnym licem, włączając skórę wyprawioną na pergamin, 
niedwojona, ze skór i skórek bydlęcych, całych, włączając bawole, lub ze zwie
rząt jednokopytnych, dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
odwłoszona (inna niż skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana 
laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2
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410712 Dwoina licowa, włączając skórę wyprawioną na pergamin, ze skór i skórek 
bydlęcych, całych, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej 
przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, odwłoszona (inna niż 
skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana oraz 
skóra metalizowana) 

10 % 2 

410719 Skóra wyprawiona, włączając skórę wyprawioną na pergamin, ze skór i skórek 
bydlęcych, całych, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej 
przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, odwłoszona (inna niż 
skóra wyprawiona niedwojona z pełnym licem, dwoina licowa, skóra 
zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana oraz skóra 
metalizowana) 

10 % 2 

410791 Skóra wyprawiona z pełnym licem, włączając skórę wyprawioną na pergamin, 
niedwojona, w kawałkach, pasach lub arkuszach, ze skór i skórek bydlęcych, 
włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej przetworzona po 
garbowaniu lub kondycjonowaniu, odwłoszona (inna niż skóra zamszowa, 
skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

410792 Dwoina licowa skóry wyprawionej, włączając skórę wyprawioną na pergamin, 
w kawałkach, pasach lub arkuszach, ze skór i skórek bydlęcych, włączając 
bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej przetworzona po garbowaniu 
lub kondycjonowaniu, odwłoszona (inna niż skóra zamszowa, skóra lakiero
wana i skóra lakierowana laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

410799 Skóra wyprawiona, włączając wyprawioną na pergamin, w kawałkach, pasach 
lub arkuszach, ze skór i skórek bydlęcych, włączając bawole, lub ze zwierząt 
jednokopytnych, dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
odwłoszona (inna niż skóra wyprawiona niedwojona z pełnym licem, dwoina 
licowa, skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana 
oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

411200 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, 
nawet dwojona (inna niż skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakiero
wana laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

411310 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
włączając skórę wyprawioną na pergamin, z kóz lub koźląt, bez wełny lub 
odwłoszona, nawet dwojona (inna niż skóra zamszowa, skóra lakierowana 
i skóra lakierowana laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

411320 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
włączając skórę wyprawioną na pergamin, ze świń, odwłoszona, nawet 
dwojona (inna niż skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana 
laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

411330 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
włączając skórę wyprawioną na pergamin, z gadów, nawet dwojona (inna niż 
skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana oraz skóra 
metalizowana) 

10 % 2 

411390 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, 
włączając skórę wyprawioną na pergamin, z antylop, jeleni, łosi, słoni i innych 
zwierząt, włączając zwierzęta morskie, bez wełny lub odwłoszona i skóra 
bezwłosych zwierząt, nawet dwojona (inna niż skóra wyprawiona bydlęca 
lub ze zwierząt jednokopytnych, owcza i jagnięca oraz skóra zamszowa, 
skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana oraz skóra metalizowana) 

10 % 2 

411410 Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany (inna niż skóra garbowana na 
biało, a następnie poddana działaniu formaldehydu i skóra wyprawiona tylko 
natłuszczana olejem po garbowaniu) 

10 % 2
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411420 Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana (inne 
niż skóra wtórna lakierowana lub metalizowana) 

10 % 2 

411510 Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry 
wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach 

10 % 2 

411520 Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające 
się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wypra
wionej 

10 % 2 

420100 Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt, włączając postronki, 
smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory 
psów i podobne, z dowolnego materiału (inne niż szelki dla dzieci lub doro
słych, szpicruty i pozostałe towary objęte pozycją 6602) 

30 % 3 

420211 Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, 
z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze 
skóry lakierowanej 

30 % 3 

420212 Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, 
z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych lub z materiałów włókien
niczych 

30 % 3 

420219 Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki (inne niż 
z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, ze skóry 
lakierowanej, z tworzyw sztucznych lub z materiałów włókienniczych) 

30 % 3 

420221 Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu, z zewnętrzną 
powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej 

30 % 3 

420222 Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu, z zewnętrzną 
powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub z materiałów włókienniczych 

30 % 3 

420229 Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu, z zewnętrzną 
powierzchnią z wulkanizowanej fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie 
pokryte takimi materiałami, lub papierem 

30 % 3 

420231 Portfele, portmonetki, etui na klucze, papierośnice, woreczki na tytoń i podobne 
artykuły noszone w kieszeni lub w torebce, z zewnętrzną powierzchnią ze 
skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej 

30 % 3 

420232 Portfele, portmonetki, etui na klucze, papierośnice, woreczki na tytoń i podobne 
artykuły noszone w kieszeni lub w torebce, z zewnętrzną powierzchnią z folii 
z tworzywa sztucznego lub z materiałów włókienniczych 

30 % 3 

420239 Portfele, portmonetki, etui na klucze, papierośnice, woreczki na tytoń i podobne 
artykuły w rodzaju zazwyczaj noszonych w kieszeni lub w torebce, 
z zewnętrzną powierzchnią z wulkanizowanej fibry lub tektury, lub całkowicie 
lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem, włączając futerały na 
okulary z uformowanego tworzywa sztucznego 

30 % 3 

420291 Torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosme
tyczki, plecaki, torby na zakupy, mapniki, torby na narzędzia, torby sportowe, 
pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, futerały na lornetki, okulary, aparaty 
fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojem
niki, z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze 
skóry lakierowanej (inne niż kufry, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, 
torebki i podobne artykuły zazwyczaj noszone w kieszeni lub w torebce) 

30 % 3

PL L 10/274 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2013



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

420292 Torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosme
tyczki, plecaki, torby na zakupy, mapniki, torby na narzędzia, torby sportowe, 
pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, futerały na lornetki, okulary, aparaty 
fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury oraz podobne pojem
niki, z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub z mate
riałów włókienniczych (inne niż kufry, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, 
torebki i podobne artykuły noszone w kieszeni lub w torebce) 

30 % 3 

420299 Torby podróżne, torby na zakupy lub narzędzia, pudełka na biżuterię, kasety na 
sztućce i tym podobne, z zewnętrzną powierzchnią z wulkanizowanej fibry lub 
tektury; futerały na okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń 
palną, kabury oraz podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią z mate
riałów (innych niż skóra wyprawiona, folia z tworzyw sztucznych lub materiały 
włókiennicze) (z wyłączeniem kufrów, aktówek, tornistrów i tym podobnych; 
torebek; artykułów zazwyczaj noszonych w kieszeni lub w torebce) 

30 % 3 

420310 Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (inna niż dodatki odzieżowe, 
obuwie i nakrycia głowy oraz ich części, towary objęte działem 95, np. nago
lenniki, maski szermiercze) 

30 % 3 

420321 Rękawiczki zaprojektowane specjalnie do stosowania w sporcie, ze skóry 
wyprawionej lub skóry wtórnej 

30 % 3 

420329 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze skóry wyprawionej lub 
skóry wtórnej (inne niż specjalne rękawiczki sportowe) 

30 % 3 

420330 Pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 30 % 3 

420340 Dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (inne niż ręka
wiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, pasy i bandolety, obuwie i nakrycia 
głowy oraz ich części, towary objęte działem 95 (np. nagolenniki, maski szer
miercze)) 

30 % 3 

420400 Artykuły do celów technicznych, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 10 % 3 

420500 Artykuły ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (inne niż torby przy siodłach 
i uprzęży; kasety i podobne pojemniki; odzież i dodatki odzieżowe; artykuły do 
celów technicznych; bicze, szpicruty i podobne objęte pozycją 6602; meble; 
urządzenia oświetleniowe; zabawki; gry; artykuły sportowe; guziki i ich części; 
spinki do mankietów, bransolety i inna sztuczna biżuteria; artykuły gotowe 
z siatki objęte pozycją 5608; artykuły z materiałów do wyplatania) 

30 % 3 

420610 Katgut (inny niż sterylny katgut, pozostałe sterylne materiały do zszywania 
chirurgicznego i struny do instrumentów muzycznych) 

30 % 3 

420690 Artykuły z jelit, błon, pęcherzy lub ze ścięgien (inne niż z jelit jedwabników, 
sterylny katgut, sterylne materiały do zszywania chirurgicznego i katgut, 
włączając struny do instrumentów muzycznych) 

30 % 3 

430110 Skóry futerkowe surowe, z norek, całe, nawet z łbami, ogonami lub łapami 30 % 3 

430130 Skóry futerkowe surowe, z jagniąt takich jak: astrachańskie, karakuły, perskie, 
szerokoogonowe i podobne oraz indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybetań
skie, całe, nawet z łbami, ogonami lub łapami 

30 % 3 

430160 Skóry futerkowe surowe z lisów, nawet z łbami, ogonami lub łapami 30 % 3 

430170 Skóry futerkowe surowe z fok, całe nawet z łbami, ogonami lub łapami 30 % 3
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430180 Skóry futerkowe surowe, całe, nawet z łbami, ogonami lub łapami (inne niż 
z norek, jagniąt astrachańskich, karakułów, perskich, szerokoogonowych 
i podobnych oraz z jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, 
z lisów i fok) 

30 % 3 

430190 Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, nadające się do wykorzystania 
w kuśnierstwie 

30 % 3 

430211 Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z norek, całe, nawet z łbami, 
ogonami lub łapami, niepołączone 

30 % 3 

430213 Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z jagniąt astrachańskich, karaku 
łów, perskich, szerokoogonowych i podobnych oraz z jagniąt indyjskich, chiń
skich, mongolskich lub tybetańskich, całe, nawet z łbami, ogonami lub łapami, 
niepołączone 

30 % 3 

430219 Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, całe, nawet z łbami, ogonami lub 
łapami, niepołączone (inne niż z norek, z jagniąt astrachańskich, karakułów, 
perskich, szerokoogonowych i podobnych oraz z jagniąt indyjskich, chińskich, 
mongolskich lub tybetańskich) 

30 % 3 

430220 Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, ze skór futerkowych garbowa
nych lub wykończonych, niepołączone 

30 % 3 

430230 Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, całe i części lub kawałki z nich, 
połączone, bez dodatków z innych materiałów (inne niż odzież, dodatki odzie 
żowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych) 

30 % 3 

430310 Odzież i dodatki odzieżowe ze skór futerkowych (inne niż rękawiczki wyko
nane ze skóry wyprawionej i futerkowej, obuwie i nakrycia głowy oraz ich 
części) 

30 % 3 

430390 Artykuły ze skór futerkowych (inne niż odzież, dodatki odzieżowe i towary 
objęte działem 95, np. zabawki, gry i sprzęt sportowy) 

30 % 3 

430400 Futra sztuczne i artykuły z nich (inne niż rękawiczki wykonane ze skóry 
wyprawionej i ze sztucznego futra, obuwie i nakrycia głowy oraz ich części 
i towary objęte działem 95, np. zabawki, gry i sprzęt sportowy) 

30 % 3 

440110 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podob
nych postaciach 

30 % 3 

440121 Drewno iglaste w postaci wiórków lub kawałków (inne niż w rodzaju stoso
wanego zasadniczo do barwienia lub w garbarstwie) 

30 % 3 

440122 Drewno w postaci wiórków lub kawałków (inne niż w rodzaju stosowanego 
zasadniczo do barwienia lub w garbarstwie i drewno iglaste) 

30 % 3 

440130 Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, 
brykiety, granulki lub podobne formy 

30 % 3 

440200 Węgiel drzewny, włączając węgiel z łupin lub orzechów, nawet aglomerowany 
(inny niż węgiel drzewny stosowany jako lek, węgiel drzewny zmieszany ze 
środkiem perfumeryjnym, węgiel aktywowany i węgle rysunkowe (ołówki 
węglowe)) 

30 % 3 

440310 Drewno surowe, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środ
kami konserwującymi (inne niż drewno zgrubnie obrobione nadające się do 
wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; drewno w postaci 
podkładów kolejowych; drewno cięte na deski lub belki itp.) 

30 % 3
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440320 Drewno iglaste surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obro
bione (inne niż drewno zgrubnie obrobione nadające się do wyrobu lasek, 
parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; drewno w postaci podkładów 
kolejowych; drewno cięte na deski lub belki itp.; drewno malowane, bejcowane, 
nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

30 % 3 

440341 Drewno ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, 
surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (inne niż 
drewno zgrubnie obrobione nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do 
narzędzi i podobnych; drewno w postaci podkładów kolejowych; drewno cięte 
na deski lub belki itp.; drewno malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi) 

30 % 3 

440349 Drewno tropikalne wymienione w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu, 
surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (inne niż 
drewno zgrubnie obrobione nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do 
narzędzi i podobnych; drewno w postaci podkładów kolejowych; drewno cięte 
na deski lub belki itp.; drewno malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi) 

30 % 3 

440391 Dąb (Quercus spp.) surowy, nawet pozbawiony kory lub bieli, lub zgrubnie 
obrobiony (drewno inne niż zgrubnie obrobione nadające się do wyrobu lasek, 
parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; drewno w postaci podkładów 
kolejowych; drewno cięte na deski lub belki itp.; drewno malowane, bejcowane, 
nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

30 % 3 

440392 Buk (Fagus spp.) surowy, nawet pozbawiony kory lub bieli, lub zgrubnie obro
biony (drewno inne niż zgrubnie obrobione nadające się do wyrobu lasek, 
parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; drewno w postaci podkładów 
kolejowych; drewno cięte na deski lub belki itp.; drewno malowane, bejcowane, 
nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

30 % 3 

440399 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione 
(inne niż drewno zgrubnie obrobione nadające się do wyrobu lasek, parasoli, 
rękojeści do narzędzi i podobnych; drewno w postaci podkładów kolejowych; 
drewno cięte na deski lub belki itp.; drewno malowane, bejcowane, nasycone 
kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, wszelkie drewno iglaste, dąb 
(Quercus spp.), buk (Fagus spp.) i drewno tropikalne wymienione w uwadze 1 
do podpozycji niniejszego działu) 

30 % 3 

440410 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaost
rzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale 
nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji 
lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne, 
z drewna iglastego (inne niż obręcze drewniane przetarte wzdłużnie, i wrębione 
na końcach; oprawy do szczotek, kopyta do obuwia) 

30 % 3 

440420 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaost
rzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale 
nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji 
lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym podobne; wióry i tym podobne (inne 
niż obręcze drewniane przetarte wzdłużnie, i wrębione na końcach; oprawy do 
szczotek, kopyta do obuwia; wszelkie drewno iglaste) 

30 % 3

PL 15.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/277



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

440500 Wełna drzewna; mączka drzewna, to znaczy proszek drzewny, którego ≤ 8 % 
masy pozostaje na sicie o oczkach 0,63 mm 

30 % 3 

440610 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane 30 % 3 

440690 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane 30 % 3 

440710 Drewno iglaste przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości 
> 6 mm 

30 % 3 

440724 Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia i balsa, przetarte lub strugane wzdłuż
nie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub 
łączone stykowo, o grubości > 6 mm 

30 % 3 

440725 Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, przetarte 
lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, 
szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm 

30 % 3 

440726 Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan, przetarte lub 
strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szli
fowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm 

30 % 3 

440729 Drewno tropikalne, wymienione w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu, 
przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet 
strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm (inne niż virola, 
mahogany (Swietenia spp.), imbuia i balsa, ciemnoczerwone meranti, jasnoczer
wone meranti i meranti bakau, białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte 
meranti i alan) 

30 % 3 

440791 Dąb (Quercus spp.), drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, 
o grubości > 6 mm 

30 % 3 

440792 Buk (Fagus spp.), drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, 
o grubości > 6 mm 

30 % 3 

440799 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, 
nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości > 6 mm (inne niż 
drewno tropikalne, wymienione w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu, 
drewno iglaste, dąb (Quercus spp.) i buk (Fagus spp.)) 

30 % 3 

440810 Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego, 
na sklejkę z drzew iglastych lub na podobne drewno iglaste warstwowe i inne 
drewno iglaste, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, 
nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości 
≤ 6 mm 

30 % 3 

440831 Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego, 
na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłuż
nie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone 
na długość lub łączone stykowo, o grubości ≤ 6 mm, z drewna ciemnoczer
wonego meranti, jasnoczerwonego meranti i meranti bakau 

30 % 3 

440839 Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego, 
na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłuż
nie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone 
na długość lub łączone stykowo, o grubości ≤ 6 mm, z drewna tropikalnego, 
wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu (inne niż z drewna 
ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego meranti i meranti bakau) 

30 % 3 

440890 Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego, 
na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłuż
nie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, łączone 
na długość lub łączone stykowo, o grubości ≤ 6 mm (inne niż z drewna tropi
kalnego, wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu i drewna 
iglastego) 

30 % 3
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440910 Drewno iglaste, włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi, 
kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, 
zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon lub podobne) wzdłuż dowolnej 
krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone 
stykowo 

30 % 3 

440920 Drewno, włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi, kształto
wane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, 
zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon lub podobne) wzdłuż dowolnej 
krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone 
stykowo (inne niż drewno iglaste) 

30 % 3 

441021 Płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i płyta płatkowa 
(płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”), z drewna, nieobrobiona lub 
tylko szlifowana 

30 % 3 

441029 Płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i płyta płatkowa 
(płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”), z drewna (inna niż nieobro
biona lub tylko szlifowana) 

30 % 3 

441031 Płyta wiórowa i podobna płyta, z drewna, nawet aglomerowanego żywicami 
lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi, nieobrobiona lub tylko szli
fowana (inna niż płyta o wiórach zorientowanych „oriented strand board” 
(OSB) i płyta płatkowa, płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”, płyta 
pilśniowa i płyty kanałowe) 

30 % 5 

441032 Płyta wiórowa i podobna płyta, z drewna, nawet aglomerowanego żywicami 
lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi, o powierzchni pokrytej 
papierem impregnowanym melaminą (inna niż płyta o wiórach zorientowanych 
(„oriented strand board” OSB) i płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów 
„waferboard”), płyta pilśniowa i płyty kanałowe) 

30 % 5 

441033 Płyta wiórowa i podobna płyta, z drewna, nawet aglomerowanego żywicami 
lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi, o powierzchni pokrytej 
dekoracyjnymi laminatami z tworzyw sztucznych (inna niż płyta o wiórach 
zorientowanych („oriented strand board” OSB) i płyta płatkowa (płyta ze śred
niodużych wiórów „waferboard”), płyta pilśniowa i płyty kanałowe) 

30 % 5 

441039 Płyta wiórowa i podobna płyta, z drewna, nawet aglomerowanego żywicami 
lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi (inna niż płyta nieobrobiona 
lub tylko szlifowana, o powierzchni pokrytej papierem impregnowanym mela
miną, o powierzchni pokrytej dekoracyjnymi laminatami z tworzyw sztucz
nych, o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB) i płyta płatkowa 
(płyta ze średniodużych wiórów „waferboard”), płyta pilśniowa i płyty kanało
we) 

30 % 5 

441090 Płyta wiórowa i podobna płyta z bagassy, bambusa lub słomy zbożowej lub 
pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub 
innymi organicznymi substancjami wiążącymi (inna niż płyta pilśniowa, drew
niane płyty komórkowe, płyty fornirowane i płyty z materiałów zdrewniałych 
aglomerowanych cementem, gipsem lub innymi mineralnymi substancjami 
wiążącymi) 

30 % 5 

441111 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
> 0,8 g/cm 3 , nieobrobiona mechanicznie ani niepokryta powierzchniowo 
(inna niż płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub wieloma płytami pilś
niowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty warstwowe obustronnie 
pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie identyfikowane jako części 
mebli) 

30 % 5 

441119 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
> 0,8 g/cm 3 , obrobiona mechanicznie lub pokryta powierzchniowo (inna niż 
tylko szlifowana; płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub wieloma płytami 
pilśniowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty warstwowe 
obustronnie pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie identyfikowane 
jako części mebli) 

30 % 5
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441121 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
> 0,5 g/cm 3 do 0,8 g/cm 3 , (inna niż obrobiona mechanicznie lub pokryta 
powierzchniowo; płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub wieloma płytami 
pilśniowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty warstwowe 
obustronnie pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie identyfikowane 
jako części mebli) 

30 % 5 

441129 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
> 0,5 g/cm 3 do 0,8 g/cm 3 , obrobiona mechanicznie lub pokryta powierzch
niowo (inna niż tylko szlifowana; płyta wiórowa, nawet połączona z jedną 
lub wieloma płytami pilśniowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; 
płyty warstwowe obustronnie pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie 
identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441131 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
> 0,35 g/cm 3 do 0,5 g/cm 3 , (inna niż obrobiona mechanicznie lub pokryta 
powierzchniowo; płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub wieloma płytami 
pilśniowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty warstwowe 
obustronnie pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie identyfikowane 
jako części mebli) 

30 % 5 

441139 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
> 0,35 g/cm 3 do 0,5 g/cm 3 , obrobiona mechanicznie lub pokryta powierzch
niowo (inna niż tylko szlifowana; płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub 
wieloma płytami pilśniowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty 
warstwowe obustronnie pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie iden
tyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441191 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
≤ 0,35 g/cm 3 (inna niż obrobiona mechanicznie lub pokryta powierzchniowo; 
płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub wieloma płytami pilśniowymi; 
drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty warstwowe obustronnie pokryte 
płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441199 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet 
związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości 
≤ 0,35 g/cm 3 , obrobiona mechanicznie lub pokryta powierzchniowo (inna niż 
tylko szlifowana, płyta wiórowa, nawet połączona z jedną lub wieloma płytami 
pilśniowymi; drewno warstwowe z warstwą sklejki; płyty warstwowe 
obustronnie pokryte płytą pilśniową; tektura; płyty wyraźnie identyfikowane 
jako części mebli) 

30 % 5 

441213 Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości każdej warstwy 
≤ 6 mm, przynajmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna tropikalnego, 
wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu (inna niż arkusze 
drewna prasowanego, płyty kanałowe, mozaika drewniana i płyty wyraźnie 
identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441214 Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości każdej warstwy 
≤ 6 mm, przynajmniej z jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych 
lub innego drewna tropikalnego, niż wymienione w uwadze 1 do podpozycji 
niniejszego działu (inna niż arkusze drewna prasowanego, płyty kanałowe, 
mozaika drewniana i płyty wyraźnie identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441219 Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości każdej warstwy 
≤ 6 mm (inna niż sklejka objęta podpozycją nr 4412.13 i 4412.14; arkusze 
drewna prasowanego, płyty kanałowe, mozaika drewniana i płyty wyraźnie 
identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5
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441222 Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną 
zewnętrzną warstwą z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 1 do 
podpozycji niniejszego działu (inne niż arkusze drewna prasowanego, płyty 
kanałowe, mozaika drewniana i płyty wyraźnie identyfikowane jako części 
mebli) 

30 % 5 

441223 Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną 
zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych lub innego drewna tropikal
nego, niż wymienione w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu i zawiera
jące przynajmniej jedną warstwę z płyty wiórowej (inne niż płyty kanałowe 
i płyty wyraźnie identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441229 Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną 
zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych lub innego drewna tropikal
nego, niż wymienione w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu, ale 
niezawierające płyty wiórowej (inne niż sklejka, arkusze drewna prasowanego, 
płyty kanałowe, płyty parkietowe lub płytki, mozaika drewniana i płyty 
wyraźnie identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441292 Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą 
z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego 
działu (inne niż drewno objęte podpozycją 4412.22, arkusze drewna prasowa
nego, płyty kanałowe, mozaika drewniana i płyty wyraźnie identyfikowane jako 
części mebli) 

30 % 5 

441293 Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą 
z płyty wiórowej (inne niż drewno objęte podpozycją 4412.23, płyty kanałowe 
i płyty wyraźnie identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441299 Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, niezawierające płyty wiórowej 
(inne niż drewno objęte podpozycją 4412.29 i 4412.92, sklejka, arkusze 
drewna prasowanego, płyty kanałowe, płyty parkietowe lub płytki, mozaika 
drewniana i płyty wyraźnie identyfikowane jako części mebli) 

30 % 5 

441300 Metalizowane drewno i pozostałe drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, 
desek lub kształtowników profilowanych 

30 % 5 

441400 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane 30 % 5 

441510 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do 
kabli, z drewna 

10 % 5 

441520 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; 
nadstawki do palet płaskich, z drewna (inne niż kontenery specjalnie przysto
sowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu) 

30 % 5 

441600 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, 
z drewna, włącznie z klepkami 

20 % 5 

441700 Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, 
szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna (inne 
niż formy używane w produkcji kapeluszy, formy objęte pozycją 8480, inne 
maszyny i części maszyn, z drewna) 

30 % 5 

441810 Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna 30 % 5 

441820 Drzwi i ich futryny oraz progi, z drewna 30 % 5
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441830 Płyty parkietowe, z drewna (inne niż płyty, listwy i klepki do parkietów, 
niepołączone) 

30 % 5 

441840 Drewniane szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich (inne niż z płyt ze 
sklejki) 

30 % 5 

441850 Dachówki i gonty, z drewna 30 % 5 

441890 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnia
nymi płytami komórkowymi (inne niż okna, okna balkonowe i ich ramy, drzwi 
i ich futryny oraz progi, płyty parkietowe, płyty, listwy i klepki do parkietów, 
drewniane szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich, dachówki i gonty, 
budynki prefabrykowane) 

30 % 5 

441900 Przybory kuchenne i stołowe, z drewna (inne niż wyposażenia wnętrza, 
ozdoby, wyroby bednarskie, drewniane elementy przyborów kuchennych 
i stołowych, szczotki, miotły i sita ręczne) 

30 % 5 

442010 Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna (z wyłączeniem drewnianych intarsji 
i mozaik) 

30 % 5 

442090 Intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce 
i podobne artykuły, z drewna; drewniane artykuły meblarskie (z wyłączeniem 
statuetek i pozostałych ozdób; mebli, opraw oświetleniowych i ich części) 

30 % 5 

442110 Wieszaki na ubrania, z drewna 30 % 5 

442190 Pozostałe artykuły z drewna, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

450110 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony (tylko powierzchniowo obro
bionylub w inny sposób oczyszczony) 

10 % 1 

450190 Odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony 10 % 1 

450200 Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci kwad
ratowych lub prostokątnych bloków, płyt, arkuszy lub pasów, włącznie 
z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek 

10 % 1 

450310 Korki i zatyczki wszelkich rodzajów, z korka naturalnego, włączając półpro
dukty z zaokrąglonymi brzegami 

10 % 2 

450390 Artykuły z korka naturalnego (inne niż w postaci kwadratowych lub prosto
kątnych bloków, płyt, arkuszy lub pasów; korki, zatyczki, półprodukty korka; 
obuwie i jego części; wkładki, nawet wyjmowane; nakrycia głowy i ich części; 
przybitki do nabojów śrutowych i kulowych; zabawki, gry i sprzęt sportowy 
i ich części) 

10 % 2 

450410 Płytki o dowolnym kształcie, bloki, płyty, arkusze i pasy, lite cylindry, włącznie 
z krążkami, z korka aglomerowanego 

10 % 2 

450490 Korek aglomerowany, z dodatkiem spoiwa lub bez, i artykuły z korka aglome
rowanego (inne niż obuwie i jego części; wkładki, nawet wyjmowane; nakrycia 
głowy i ich części; przybitki do nabojów śrutowych i kulowych; zabawki, gry 
i sprzęt sportowy i ich części; bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki o dowolnym 
kształcie; lite cylindry, włącznie z krążkami) 

10 % 2 

460120 Maty, słomianki i osłony, z materiałów do wyplatania roślinnych, tkane lub 
połączone razem w równoległe pasma 

30 % 3
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460191 Plecionki i podobne wyroby wykonane z materiałów do wyplatania, nawet 
złożone w pasma; materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z mate
riałów do wyplatania roślinnych, tkane lub połączone razem w równoległe 
pasma (inne niż maty, słomianki i osłony; pokrycia ścienne objęte pozycją 
4814; części obuwia lub nakrycia głowy) 

30 % 3 

460199 Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wypla
tania, innych niż roślinne, tkane lub połączone razem w równoległe pasma 
(inne niż pokrycia ścienne objęte pozycją 4814; części obuwia lub nakrycia 
głowy) 

30 % 5 

460210 Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby z materiałów 
roślinnych do wyplatania lub wykonane z materiałów objętych pozycją 4601 
oraz wyroby z luffy (inne niż pokrycia ścienne objęte pozycją 4814; szpagat, 
powrozy i liny; obuwie i nakrycia głowy oraz ich części; pojazdy i nadwozia 
pojazdów; wyroby objęte działem 94, np. meble, osprzęt oświetleniowy) 

30 % 3 

460290 Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby z materiałów 
do wyplatania innych niż roślinne lub wykonane z materiałów objętych 
pozycją 4601 oraz wyroby z luffy (inne niż pokrycia ścienne objęte pozycją 
4814; szpagat, powrozy i liny; obuwie i nakrycia głowy oraz ich części; 
pojazdy i nadwozia pojazdów; wyroby objęte działem 94, np. meble, osprzęt 
oświetleniowy) 

30 % 3 

470100 Ścier drzewny mechaniczny, niepoddany przeróbce chemicznej 10 % 1 

470200 Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej 10 % 1 

470311 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z drewna drzew iglastych, 
niebielona (inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej) 

10 % 1 

470319 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z drewna drzew liściastych, 
niebielona (inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej) 

10 % 1 

470321 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z drewna drzew iglastych, 
półbielona lub bielona (inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki 
chemicznej) 

10 % 1 

470329 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z drewna drzew liściastych, 
półbielona lub bielona (inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki 
chemicznej) 

10 % 1 

470411 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, z drewna drzew iglastych, niebielona 
(inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej) 

10 % 1 

470419 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, z drewna drzew liściastych, niebielona 
(inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej) 

10 % 1 

470421 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, z drewna drzew iglastych, półbielona 
lub bielona (inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej) 

10 % 1 

470429 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, z drewna drzew liściastych, półbielona 
lub bielona (inna niż masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej) 

10 % 1 

470500 Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych proce
sach roztwarzania 

10 % 1 

470610 Masa z lintersu bawełnianego 10 % 1
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470620 Masy z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury 
i odpadów) 

10 % 1 

470691 Masa z włókien pochodzących z włóknistego materiału celulozowego, mecha
niczna (inna niż z drewna, lintersu bawełnianego i włókien pochodzących 
z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury i odpadów)) 

10 % 1 

470692 Masa z włókien pochodzących z włóknistego materiału celulozowego, 
chemiczna (inna niż z drewna, lintersu bawełnianego i włókien pochodzących 
z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury i odpadów)) 

10 % 1 

470693 Masa z włókien pochodzących z włóknistego materiału celulozowego, 
częściowo przetworzona chemicznie (inna niż z drewna, lintersu bawełnianego 
i włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury i odpa
dów)) 

10 % 1 

470710 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady), siarczanowe lub faliste, 
niebielone 

10 % 1 

470720 Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady), wykonane głównie 
z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionej w masie 

10 % 2 

470730 Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady), wykonane głównie z masy 
drzewnej mechanicznej, np. gazety, czasopisma i podobne materiały drukowane 

10 % 2 

470790 Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady), włącznie z odpadami 
niesortowanymi (inne niż makulatura i odpady, siarczanowe lub faliste, niebie
lone, papier lub tektura z odzysku, wykonane głównie z bielonej chemicznie 
masy celulozowej, niebarwionej w masie, papier lub tektura wykonane głównie 
z masy drzewnej mechanicznej i wełna papierowa) 

10 % 2 

480100 Papier gazetowy, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadra
towych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

0 % 1 

480210 Papier i tektura, czerpane, dowolnego rozmiaru i kształtu 5 % 1 

480220 Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako podłoże do papieru lub tektury, 
światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych, niepowleczone, w zwojach 
lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, dowolnego rozmiaru 

10 % 2 

480230 Bibułka podłożowa do produkcji kalki, niepowleczona, w zwojach lub arku
szach kwadratowych lub prostokątnych, dowolnego rozmiaru 

10 % 2 

480240 Podłoże do tapet, niepowleczone 10 % 2 

480254 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, dowol
nego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicz
nym, lub chemiczno-mechanicznym, lub w których ≤ 10 % masy całkowitej 
zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze < 40 g/m 2 , gdzie 
indziej niewymienione 

5 % 1 

480255 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych 
w procesie mechanicznym, lub chemiczno-mechanicznym, lub w których 
≤ 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, 
o gramaturze 40 g/m 2 do 150 g/m 2 , gdzie indziej niewymienione 

5 % 1
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480256 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozpros
towaniu długość jednego boku ≤ 435 mm i drugiego boku ≤ 297 mm, nieza
wierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub chemiczno- 
mechanicznym, lub w których ≤ 10 % masy całkowitej zawartości włókien 
składa się z takich włókien, o gramaturze 40 g/m 2 do 150 g/m 2 , gdzie indziej 
niewymienione 

5 % 1 

480257 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozpros
towaniu długość jednego boku > 435 mm lub długość jednego boku 
≤ 435 mm i drugiego boku > 297 mm, niezawierające włókien otrzymanych 
w procesie mechanicznym, lub chemiczno-mechanicznym, lub w których 
≤ 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, 
o gramaturze 40 g/m 2 do 150 g/m 2 , gdzie indziej niewymienione 

5 % 1 

480258 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, dowol
nego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicz
nym, lub chemiczno-mechanicznym, lub w których ≤ 10 % masy całkowitej 
zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze > 150 g/m 2 , gdzie 
indziej niewymienione 

5 % 1 

480261 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, w których > 10 % masy całkowitej 
zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mecha
nicznym lub chemicznomechanicznym, gdzie indziej niewymienione 

5 % 1 

480262 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozpros
towaniu długość jednego boku ≤ 435 mm i drugiego boku ≤ 297 mm, 
w których > 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemicznomechanicznym, gdzie 
indziej niewymienione 

5 % 1 

480269 Papier i tektura niepowleczone, w rodzaju stosowanych do pisania, druku lub 
innych celów graficznych oraz nieperforowany papier na karty i taśmy dziur
kowane, w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozpros
towaniu długość jednego boku > 435 mm lub długość jednego boku 
≤ 435 mm i drugiego boku > 297 mm, w których > 10 % masy całkowitej 
zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mecha
nicznym lub chemicznomechanicznym, gdzie indziej niewymienione 

5 % 1 

480300 Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, ręcz
ników lub pieluszek oraz podobny papier, w rodzaju stosowanego do celów 
gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi, z włókien celulozo
wych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, barwione 
powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w zwojach 
o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, 
w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego 
boku > 15 cm 

10 % 3 

480411 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, 
niebielony, w zwojach o szerokości > 36 cm 

10 % 2 

480419 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, 
w zwojach o szerokości > 36 cm (inny niż niebielony i wyroby objęte pozycją 
4802 i 4803) 

10 % 2 

480421 Papier workowy siarczanowy niepowleczony, niebielony, w zwojach o szero
kości > 36 cm (inny niż wyroby objęte pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

10 % 2
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480429 Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm 
(inny niż niebielony i wyroby objęte pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

10 % 2 

480431 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, niebielone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze ≤ 150 g/m 2 (inne niż papier siarczanowy na warstwę pokryciową 
tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby objęte pozycją 4802, 
4803 lub 4808) 

10 % 2 

480439 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
≤ 150 g/m 2 (inne niż niebielone, papier siarczanowy na warstwę pokryciową 
tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby objęte pozycją 4802, 
4803 lub 4808) 

5 % 1 

480441 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, niebielone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze > 150 g/m 2 do < 225 g/m 2 (inne niż papier siarczanowy na 
warstwę pokryciową tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby 
objęte pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

10 % 2 

480442 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
> 150 g/m 2 do < 225 g/m 2 , bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % 
masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzyma
nych w procesie chemicznym (inne niż papier siarczanowy na warstwę pokry
ciową tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby objęte pozycją 
4802, 4803 lub 4808) 

10 % 2 

480449 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
> 150 g/m 2 do < 225 g/m 2 (inne niż niebielone, bielone jednorodnie w masie, 
w których > 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien 
drzewnych, otrzymanych w procesie chemicznym, papier siarczanowy na 
warstwę pokryciową tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby 
objęte pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

10 % 2 

480451 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, niebielone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze ≥ 225 g/m 2 (inne niż papier siarczanowy na warstwę pokryciową 
tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby objęte pozycją 4802, 
4803 lub 4808) 

10 % 2 

480452 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
≥ 225 g/m 2 , bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % masy całkowitej 
zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie 
chemicznym (inne niż papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury 
falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby objęte pozycją 4802, 4803 
lub 4808) 

10 % 2 

480459 Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
≥ 225 g/m 2 (inne niż niebielone lub bielone jednorodnie w masie, w których 
> 95 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, 
otrzymanych w procesie chemicznym oraz papier siarczanowy na warstwę 
pokryciową tektury falistej, papier workowy siarczanowy i wyroby objęte 
pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

10 % 2
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480511 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną, niepowleczony, w zwojach 
o szerokości > 36 cm 

10 % 2 

480512 Papier słomowy na warstwę pofalowaną, w rolkach o szerokości > 36 cm, 
o gramaturze ≥ 130 g/m 2 

10 % 2 

480519 Papier na warstwę pofalowaną, niepowleczony, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 
(inny niż papier półchemiczny na warstwę pofalowaną i papier słomowy na 
warstwę pofalowaną) 

10 % 2 

480524 „Testliner” (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej), niepowleczony, 
w zwojach o szerokości > 36 cm lub w arkuszach kwadratowych lub prosto
kątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm 
i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze ≤ 150 g/m 2 

10 % 2 

480525 „Testliner” (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej), niepowleczony, 
w zwojach o szerokości > 36 cm lub w arkuszach kwadratowych lub prosto
kątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm 
i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze > 150 g/m 2 

10 % 2 

480530 Papier pakowy siarczynowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480540 Papier i tektura filtracyjne, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w arkuszach 
kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480550 Papier i tektura dachowe, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w arkuszach 
kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480591 Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arku
szach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze ≤ 150 g/m 2 , 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

480592 Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arku
szach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze > 150 g/m 2 do 
< 225 g/m 2 , gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

480593 Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arku
szach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze ≥ 225 g/m 2 , 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

480610 Pergamin roślinny, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwad
ratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480620 Papiery tłuszczoodporne, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach 
kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480630 Kalki kreślarskie, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadra
towych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480640 Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe satynowane papiery przezro
czyste lub przeświecające, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach 
kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm (inne niż pergamin roślinny, 
papiery tłuszczoodporne i kalki kreślarskie) 

10 % 2 

480700 Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie płaskich warstw papieru lub 
tektury), niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, nawet ze 
wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arku
szach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2
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480810 Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), nawet 
perforowane, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych 
lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

5 % 1 

480820 Papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony, nawet tłoczony lub 
perforowany, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych 
lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

10 % 2 

480830 Papier siarczanowy krepowany lub marszczony, nawet tłoczony lub perforo
wany, w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm 
i drugiego boku > 15 cm (inny niż papier siarczanowy workowy) 

10 % 2 

480890 Papier i tektura, krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, w zwojach 
o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, 
w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego 
boku > 15 cm (inne niż papier siarczanowy workowy i pozostały papier siar
czanowy oraz wyroby objęte pozycją 4803) 

5 % 1 

480910 Kalka maszynowa i podobne papiery do kopiowania, nawet zadrukowane, 
w zwojach o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prosto
kątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm 
i drugiego boku > 15 cm 

5 % 1 

480920 Papier samokopiujący, nawet zadrukowany, w zwojach o szerokości > 36 cm, 
lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po rozprosto
waniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm (inny niż kalka 
maszynowa i podobne papiery do kopiowania) 

5 % 1 

480990 Papiery przedrukowe, włącznie z powleczonym lub impregnowanym papierem 
na matryce do powielania lub płyty offsetowe, nawet zadrukowane, w zwojach 
o szerokości > 36 cm, lub w arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, 
w których po rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego 
boku > 15 cm (inne niż kalka maszynowa i podobne papiery do kopiowania 
oraz papier samokopiujący) 

10 % 2 

481013 Papier i tektura, stosowane do pisania, drukowania lub innych celów graficz
nych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub 
chemiczno-mechanicznym, lub w których ≤ 10 % masy całkowitej zawartości 
włókien składa się z takich włókien, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach o dowolny 
wymiarze 

5 % 1 

481014 Papier i tektura, stosowane do pisania, drukowania lub innych celów graficz
nych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub 
chemiczno-mechanicznym, lub w których ≤ 10 % masy całkowitej zawartości 
włókien składa się z takich włókien, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w arkuszach kwadrato
wych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego 
boku ≤ 435 mm i drugiego boku ≤ 297 mm 

5 % 1 

481019 Papier i tektura, stosowane do pisania, drukowania lub innych celów graficz
nych, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicznym, lub 
chemiczno-mechanicznym, lub w których ≤ 10 % masy całkowitej zawartości 
włókien składa się z takich włókien, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w arkuszach kwadrato
wych lub prostokątnych, w których po rozprostowaniu długość jednego 
boku > 435 mm lub długość jednego boku ≤ 435 mm i drugiego boku 
> 297 mm 

5 % 1 

481022 Papier lekki powleczony stosowany do pisania, drukowania lub innych celów 
graficznych, w którym > 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się 
z włókien, otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicz
nym, powleczony jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substan
cjami nieorganicznymi, w zwojach lub arkuszach kwadratowych, lub prosto
kątnych, o dowolnym wymiarze 

10 % 2
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481029 Papier i tektura, stosowane do pisania, drukowania lub innych celów graficz
nych, w których > 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się 
z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicz
nym, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substan
cjami nieorganicznymi, w zwojach lub arkuszach kwadratowych, lub prosto
kątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż papier lekki) 

10 % 2 

481031 Papier i tektura, siarczanowe, bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % 
masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzyma
nych w procesie chemicznym, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach o szerokości 
> 15 cm lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm i o 
gramaturze ≤ 150 g/m 2 (inne niż do pisania, drukowania lub innych celów 
graficznych) 

10 % 2 

481032 Papier i tektura, siarczanowe, bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % 
masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzewnych, otrzyma
nych w procesie chemicznym, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach o szerokości 
> 15 cm lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm i o 
gramaturze > 150 g/m 2 (inne niż do pisania, drukowania lub innych celów 
graficznych) 

10 % 2 

481039 Papier i tektura, siarczanowe, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach o szerokości 
> 15 cm lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, w których po 
rozprostowaniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 
(inne niż do pisania, drukowania lub innych celów graficznych; papier i tektura, 
bielone jednorodnie w masie, w których > 95 % masy całkowitej zawartości 
włókien składa się z włókien drzewnych, otrzymanych w procesie chemicz
nym) 

10 % 2 

481092 Papier i tektura wielowarstwowe, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub arkuszach 
kwadratowych lub prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż do pisania, 
drukowania lub innych celów graficznych, papier i tektura, siarczanowe) 

5 % 1 

481099 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 arkuszach kwadratowych, lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż do pisania, drukowania lub 
innych celów graficznych, papier i tektura siarczanowe, papier i tektura wielo
warstwowe i bez żadnej innej powłoki) 

5 % 1 

481110 Papier i tektura smołowane, bituminizowane lub asfaltowane, w zwojach lub 
arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, o dowolnym wymiarze 

10 % 2 

481141 Papier i tektura, samoprzylepne, barwione powierzchniowo, dekorowane na 
powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż towary objęte pozycją 4810) 

10 % 2 

481149 Papier i tektura, gumowane lub powleczone warstwą kleju, barwione 
powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach 
lub arkuszach kwadratowych lub prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne 
niż samoprzylepne i towary objęte pozycją 4810) 

10 % 2 

481151 Papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub 
z nadrukiem, powleczone, impregnowane lub pokryte żywicami syntetycznymi 
lub tworzywami sztucznymi, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze, bielone i o gramaturze > 150 g/m 2 

(inne niż samoprzylepne) 

10 % 2
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481159 Papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub 
z nadrukiem, powleczone, impregnowane lub pokryte żywicami syntetycznymi 
lub tworzywami sztucznymi, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż bielone i o gramaturze 
> 150 g/m 2 oraz samoprzylepne) 

10 % 2 

481160 Papier i tektura powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, parafiną, 
stearyną, olejem lub gliceryną, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż towary objęte pozycją 4803, 
4809 i 4818) 

10 % 2 

481190 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z miękkich włókien celulozowych, 
powleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane 
na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze (inne niż towary objęte pozycją 4803, 
4809, 4810 i 4818 oraz podpozycjami od 4811.10 do 4811.60) 

10 % 2 

481200 Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczej 10 % 2 

481310 Bibułka papierosowa w książeczkach lub w tutkach 10 % 2 

481320 Bibułka papierosowa w zwojach o szerokości ≤ 5 cm 10 % 3 

481390 Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru (inna niż w książeczkach lub 
w tutkach i w zwojach o szerokości ≤ 5 cm) 

20 % 2 

481410 Papier „ingrain” 30 % 3 

481420 Tapety i podobne pokrycia ścienne, papierowe, składające się z papieru powle
czonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, 
z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw 
sztucznych 

30 % 3 

481430 Tapety i podobne pokrycia ścienne, papierowe,składające się z papieru pokry
tego po stronie licowej materiałem do wyplatania, nawet połączonym razem 
w równoległe pasma lub tkanym 

30 % 3 

481490 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne, papierowe; okienny papier prze
zroczysty (inne niż papier „ingrain” i towary objęte podpozycjami od 4814.20 
do 4814.30) 

30 % 3 

481500 Pokrycia podłogowe na bazie papieru lub tektury, nawet pocięte do wymiaru 
(inne niż podobne pokrycia podłogowe z podkładem tekstylnym i wykładziny 
podłogowe bez podkładu) 

30 % 3 

481610 Kalka maszynowa lub podobne papiery do kopiowania, w zwojach o szerokości 
≤ 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, w których po 
rozprostowaniu wymiar żadnego boku nie jest > 36 cm, lub pocięte na kształty 
inne niż prostokątny lub kwadratowy, nawet pakowane w pudełka 

20 % 3 

481620 Papier samokopiujący, w zwojach o szerokości ≤ 36 cm lub arkuszach prosto
kątnych lub kwadratowych, w którym po rozprostowaniu wymiar żadnego 
boku nie jest > 36 cm, lub pocięty na kształty inne niż prostokątny lub kwad
ratowy, nawet pakowany w pudełka (inny niż kalka maszynowa lub pozostałe 
papiery do kopiowania) 

10 % 3 

481630 Matryce powielaczowe, z papieru, nawet pakowane w pudełka 20 % 3
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481690 Papier do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach o szerokości 
≤ 36 cm lub arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, w których po 
rozprostowaniu wymiar żadnego boku nie jest > 36 cm, lub pocięte na kształty 
inne niż prostokątny lub kwadratowy, nawet pakowany w pudełka, płyty offse
towe z papieru (inne niż kalka maszynowa, papier samokopiujący i matryce 
powielaczowe) 

30 % 3 

481710 Koperty z papieru lub tektury (inne niż karty listowe) 30 % 5 

481720 Karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury 
(inne niż ofrankowane drukiem) 

30 % 3 

481730 Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające 
asortyment piśmiennych artykułów papierniczych 

30 % 3 

481810 Papier toaletowy w rolkach o szerokości ≤ 36 cm 30 % 5 

481820 Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki z masy 
papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych 

30 % 5 

481830 Serwety i serwetki, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg 
z włókien celulozowych 

30 % 5 

481840 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt i podobne 
artykuły higieniczne, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg 
z włókien celulozowych 

30 % 5 

481850 Odzież i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych (inne niż obuwie oraz jego części, włączając 
wkładki, podpiętki i podobne produkty wyjmowane, getry i podobne produkty, 
nakrycia głowy i ich części) 

30 % 5 

481890 Papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stoso
wanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach 
o szerokości ≤ 36 cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; artykuły z masy 
papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych do 
użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego (inne niż papier toaletowy, 
chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki, serwety 
i serwetki, podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt 
i podobne artykuły higieniczne) 

30 % 5 

481910 Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych 10 % 5 

481920 Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub z tektury niefalistych 10 % 3 

481930 Worki i torby, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celu
lozowych, posiadające podstawę o szerokości ≥ 40 cm 

10 % 3 

481940 Worki i torby, włącznie z rożkami, z papieru, tektury, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych (inne niż posiadające podstawę o szerokości 
≥ 40 cm i koperty na płyty) 

10 % 5 

481950 Opakowania, włącznie z kopertami na płyty, z papieru, tektury, waty celulo
zowej lub wstęg z włókien celulozowych (inne niż kartony, pudła i pudełka, 
z papieru lub tektury falistych, kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru lub 
z tektury niefalistych, worki i torby) 

10 % 5 

481960 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne artykuły, 
w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub podobnych, z tektury (inne niż 
opakowania) 

10 % 5
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482010 Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, 
bloki listowe, terminarze, pamiętniki i podobne artykuły, z papieru lub tektury 

30 % 5 

482020 Zeszyty z papieru lub tektury 30 % 5 

482030 Okładki (inne niż do książek), teczki i okładki do akt, z papieru lub tektury 30 % 5 

482040 Formularze pism i przekładane kalką zestawy do pisania, z papieru lub tektury 30 % 5 

482050 Albumy na próbki lub kolekcje, z papieru lub tektury 30 % 3 

482090 Bibuły i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury i okładki do 
książek z papieru i tektury (inne niż rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notat
niki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, terminarze, pamiętniki, 
zeszyty, okładki, teczki i okładki do akt, formularze pism i przekładane kalką 
zestawy do pisania oraz albumy na próbki lub kolekcje) 

30 % 3 

482110 Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, zadrukowane 20 % 5 

482190 Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, niezadrukowane 20 % 5 

482210 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, 
papieru lub tektury, nawet perforowane lub utwardzane, w rodzaju stosowa
nych do nawijania przędzy tekstylnej 

10 % 2 

482290 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierniczej, 
papieru lub tektury, nawet perforowane lub utwardzane (inne niż w rodzaju 
stosowanych do nawijania przędzy tekstylnej) 

10 % 2 

482312 Papier samoprzylepny w taśmach lub zwojach o szerokości ≤ 36 cm (inny niż 
barwiony powierzchniowo, dekorowany na powierzchni lub z nadrukiem) 

20 % 3 

482319 Papier gumowany lub powleczone warstwą kleju, w taśmach lub zwojach 
o szerokości ≤ 36 cm (inny niż samoprzylepny) 

20 % 3 

482320 Papier i tektura, filtracyjne, w taśmach lub zwojach o szerokości ≤ 36 cm, 
w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, w których po rozprostowaniu 
wymiar żadnego boku nie jest > 36 cm, lub pocięte do kształtu innego niż 
prostokątny lub kwadratowy 

20 % 3 

482340 Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestratorów, w zwojach o szerokości 
≤ 36 cm, w arkuszach prostokątnych lub kwadratowych, w których po 
rozprostowaniu wymiar żadnego boku nie jest > 36 cm, lub pocięte na krążki 

20 % 3 

482360 Tace, półmiski, talerze, kubki i podobne, z papieru lub tektury 30 % 5 

482370 Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej, gdzie indziej niewy
mienione 

30 % 5 

482390 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, w taśmach 
lub zwojach o szerokości ≤ 36 cm, w arkuszach prostokątnych lub kwadrato
wych, w których po rozprostowaniu wymiar żadnego boku nie jest > 36 cm, 
lub pocięte do kształtu innego niż prostokątny lub kwadratowy i artykuły 
z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozo
wych, gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

490110 Książki, broszury i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, 
nawet składane (inne niż czasopisma i publikacje poświęcone głównie reklamie) 

0 % 1
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490191 Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne zeszyty publikacji 0 % 1 

490199 Książki, broszury i podobne materiały, drukowane (inne niż w pojedynczych 
arkuszach; słowniki i encyklopedie, czasopisma i publikacje poświęcone 
głównie reklamie) 

0 % 1 

490210 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały 
reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy na tydzień 

0 % 1 

490290 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały 
reklamowe (inne niż ukazujące się co najmniej 4 razy na tydzień) 

0 % 1 

490300 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania 0 % 1 

490400 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione 0 % 1 

490510 Globusy, drukowane (inne niż globusy wypukłe) 0 % 1 

490591 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając 
atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane i w postaci 
książek (inne niż mapy, plany i globusy wypukłe) 

0 % 1 

490599 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając 
atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne, drukowane (inne niż w postaci 
książek i mapy, plany i globusy wypukłe) 

0 % 1 

490600 Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topogra
ficzne lub do podobnych zastosowań, będące oryginałami narysowanymi ręcz
nie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym 
i kopie wykonane przez kalkę 

10 % 2 

490700 Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub 
nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nomi
nalną; znaczki w arkuszach; banknoty; formularze czekowe; świadectwa udzia 
łowe, akcje lub obligacje i podobne tytuły prawne 

30 % 3 

490810 Kalkomanie do wypalania 20 % 3 

490890 Kalkomanie (inne niż do wypalania) 20 % 3 

490900 Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi 
pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z koper
tami lub ozdobami, lub bez nich 

10 % 3 

491000 Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe 30 % 5 

491110 Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne 30 % 5 

491191 Obrazki, rysunki i fotografie, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

491199 Artykuły drukowane, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

500100 Kokony jedwabników nadające się do motania 10 % 5
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500200 Jedwab surowy (nieskręcany) 10 % 3 

500310 Odpady jedwabiu, włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpa
dami przędzy i szarpanką rozwłóknioną, niezgrzeblone ani nieczesane 

10 % 5 

500390 Odpady jedwabiu, włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpa
dami przędzy i szarpanką rozwłóknioną, zgrzeblone lub czesane 

10 % 5 

500400 Przędza jedwabna (inna niż z szapy lub burety i przędza pakowana do sprze
daży detalicznej) 

10 % 2 

500500 Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu (z wyłączeniem pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

10 % 2 

500600 Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do 
sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika 

30 % 3 

500710 Tkaniny z burety 30 % 3 

500720 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy jedwabiu lub szapy 30 % 3 

500790 Tkaniny o przeważającej zawartości jedwabiu lub odpadów jedwabiu, ale 
< 85 % masy 

30 % 3 

510111 Wełna potna, strzyżona, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży, niezgrzebna 
ani nieczesana 

10 % 2 

510119 Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży, niezgrzebna ani niecze
sana (z wyłączeniem strzyżonej) 

10 % 2 

510121 Wełna strzyżona, odtłuszczona, niekarbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana 10 % 2 

510129 Wełna odtłuszczona, niekarbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłą
czeniem strzyżonej) 

10 % 2 

510130 Wełna, karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana 10 % 2 

510211 Cienka sierść z kóz kaszmirskich, niezgrzebna ani nieczesana 10 % 1 

510219 Cienka sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem wełny 
i sierści z kóz kaszmirskich) 

10 % 1 

510220 Gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem wełny, 
włosia i szczeciny używanych do produkcji mioteł lub szczotek oraz końskiego 
włosia z grzywy lub ogona) 

10 % 1 

510310 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem szarpanki 
rozwłóknionej) 

10 % 1 

510320 Odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy (z 
wyłączeniem wyczesów i szarpanki rozwłóknionej) 

10 % 1 

510330 Odpady grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy (z wyłączeniem 
szarpanki rozwłóknionej, odpadów z włosia i szczeciny używanych do 
produkcji mioteł i szczotek oraz z końskiego włosia z grzywy lub ogona) 

10 % 1 

510400 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej, 
niezgrzebna ani nieczesana 

10 % 5
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510510 Wełna zgrzebna 10 % 5 

510521 Wełna czesana, we fragmentach (czesanka otwarta) 10 % 5 

510529 Wełna czesana (inna niż we fragmentach (czesanka otwarta)) 10 % 5 

510531 Cienka sierść z kóz kaszmirskich, zgrzebna lub czesana 10 % 1 

510539 Cienka sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (z wyłączeniem wełny i cienkiej 
sierści z kóz kaszmirskich) 

10 % 1 

510540 Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana 10 % 1 

510610 Przędza z wełny zgrzebnej, zawierająca ≥ 85 % masy wełny (z wyłączeniem 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

510620 Przędza z wełny zgrzebnej o przeważającej zawartości wełny, ale < 85 % masy 
(z wyłączeniem pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 1 

510710 Przędza z wełny czesanej, zwierająca ≥ 85 % masy wełny (z wyłączeniem pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

510720 Przędza z wełny czesanej o przeważającej zawartości wełny, ale < 85 % masy (z 
wyłączeniem pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

510810 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej, zgrzebna (z wyłączeniem przędzy z wełny 
lub pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

510820 Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej, czesana (z wyłączeniem przędzy z wełny 
lub pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

510910 Przędza zawierająca ≥ 85 % masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pako
wana do sprzedaży detalicznej 

10 % 1 

510990 Przędza o przeważającej zawartości wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, ale 
< 85 % masy, pakowana do sprzedaży detalicznej 

10 % 1 

511000 Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego, włącznie z przędzą 
rdzeniową z włosia końskiego, nawet pakowana do sprzedaży detalicznej (z 
wyłączeniem włosia końskiego i przędzy niepołączonych razem) 

10 % 1 

511111 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cienkiej sierści 
zwierzęcej, o masie powierzchniowej ≤ 300 g/m 2 

30 % 3 

511119 Tkaniny awierające ≥ 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cienkiej sierści 
zwierzęcej, o masie powierzchniowej > 300 g/m 2 (z wyłączeniem tkanin do 
zastosowań technicznych, wymienionych w pozycji 5911) 

30 % 5 

511120 Tkaniny o przeważającej zawartości wełny zgrzebnej lub zgrzebnej cienkiej 
sierści zwierzęcej, ale < 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami ciągłymi syntetycznymi lub sztucznymi 

30 % 3 

511130 Tkaniny o przeważającej zawartości wełny zgrzebnej lub zgrzebnej cienkiej 
sierści zwierzęcej, ale < 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi 

30 % 3
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511190 Tkaniny o przeważającej zawartości wełny zgrzebnej lub zgrzebnej cienkiej 
sierści zwierzęcej, ale < 85 % masy (z wyłączeniem zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z włóknami ciągłymi lub odcinkowymi syntetycznymi lub sztuczny
mi) 

30 % 3 

511211 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwie
rzęcej czesankowej, o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 (z wyłączeniem 
tkanin do zastosowań technicznych wymienionych w pozycji 5911) 

30 % 5 

511219 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwie
rzęcej czesankowej, o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 

30 % 3 

511220 Tkaniny o przeważającej zawartości wełny czesankowej lub czesankowej cien
kiej sierści zwierzęcej, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie 
z włóknami ciągłymi syntetycznymi lub sztucznymi (z wyłączeniem tkanin 
do zastosowań technicznych, wymienionych w pozycji 5911) 

30 % 5 

511230 Tkaniny o przeważającej zawartości wełny czesankowej lub czesankowej cien
kiej sierści zwierzęcej, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi, syntetycznymi lub sztucznymi (z wyłączeniem 
tkanin do zastosowań technicznych, wymienionych w pozycji 5911) 

30 % 3 

511290 Tkaniny o przeważającej zawartości wełny czesankowej lub czesankowej cien
kiej sierści zwierzęcej, ale < 85 % masy (z wyłączeniem zmieszanych głównie 
lub wyłącznie z włóknami ciągłymi lub odcinkowymi, syntetycznymi lub 
sztucznymi, oraz tkanin do zastosowań technicznych wymienionych w pozycji 
5911) 

30 % 5 

511300 Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego (z wyłączeniem tkanin 
do zastosowań technicznych wymienionych w pozycji 5911) 

30 % 5 

520100 Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana 10 % 2 

520210 Odpady przędzy bawełnianej, włącznie z odpadami nici 10 % 2 

520291 Szarpanka rozwłókniona z bawełny 10 % 2 

520299 Odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy, odpadów nici i szar
panki rozwłóknionej) 

10 % 2 

520300 Bawełna, zgrzeblona lub czesana 10 % 2 

520411 Nici do szycia, zawierające ≥ 85 % masy bawełny (z wyłączeniem pakowanych 
do sprzedaży detalicznej) 

5 % 5 

520419 Nici do szycia, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy (z wyłą
czeniem pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5 % 5 

520420 Nici bawełniane do szycia, pakowane do sprzedaży detalicznej 30 % 5 

520511 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym ≤ 14 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520512 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa i o 
numerze metrycznym > 14, ale ≤ 43 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5
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520513 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 decyteksa i o 
numerze metrycznym > 43, ale ≤ 52 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520514 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 125 decyteksa, ale < 192,31 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 52, ale ≤ 80 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520515 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej < 125 decyteksów i o numerze metrycznym > 80 (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520521 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym ≤ 14 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520522 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa i o 
numerze metrycznym > 14, ale ≤ 43 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520523 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 decyteksa i o 
numerze metrycznym > 43, ale ≤ 52 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520524 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 125 decyteksów, ale < 192,31 decyteksa i o 
numerze metrycznym > 52, ale ≤ 80 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520526 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 106,38 decyteksa, ale < 125 decyteksów i o 
numerze metrycznym > 80, ale ≤ 94 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520527 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej ≥ 83,33 decyteksa, ale < 106,38 decyteksa i o 
numerze metrycznym > 94, ale ≤ 120 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520528 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy 
bawełny, i masie liniowej < 83,33 decyteksa i o numerze metrycznym > 120 (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520531 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym ≤ 14 dla nitki pojedynczej (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520532 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa, o numerze metrycznym > 14, 
ale ≤ 43 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520533 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 decyteksa, o numerze metrycznym > 43, 
ale ≤ 52, dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5
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520534 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 125 decyteksów, ale < 192,31 decyteksa, o numerze metrycznym > 52, ale 
≤ 80 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520535 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
< 125 decyteksów, o numerze metrycznym > 80 dla nitki pojedynczej (z wyłą
czeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520541 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym ≤ 14 dla nitki pojedynczej (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520542 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym > 14, 
ale ≤ 43 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520543 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 decyteksa i o numerze metrycznym > 43, 
ale ≤ 52 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520544 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 125 decyteksów, ale < 192,31 decyteksa i o numerze metrycznym > 52, 
ale ≤ 80 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520546 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 106,38 decyteksa, ale < 125 decyteksów i o numerze metrycznym > 80, 
ale ≤ 94 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520547 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
≥ 83,33 decyteksa, ale < 106,38 decyteksa i o numerze metrycznym > 94, 
ale ≤ 120 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520548 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej 
< 83,33 decyteksa i o numerze metrycznym > 120 dla nitki pojedynczej (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520611 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, o przeważającej zawar
tości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 714,29 decyteksa i o 
numerze metrycznym ≤ 14 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520612 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, o przeważającej zawar
tości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 232,56 decyteksa, ale 
< 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym > 14, ale ≤ 43 (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520613 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, o przeważającej zawar
tości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 192,31 decyteksa, ale 
< 232,56 decyteksa i o numerze metrycznym > 43, ale ≤ 52 (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5
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520614 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, o przeważającej zawar
tości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 125 decyteksów, ale 
< 192,31 decyteksa i o numerze metrycznym > 52, ale ≤ 80 (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej 

20 % 5 

520615 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien nieczesanych, o przeważającej zawar
tości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej < 25 decyteksów i o numerze 
metrycznym > 80 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520621 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy i o masie liniowej ≥ 714,29 decyteksa, o numerze 
metrycznym ≤ 14 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520622 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 
decyteksa i o numerze metrycznym > 14, ale ≤ 43 (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520623 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 
decyteksa i o numerze metrycznym > 43, ale ≤ 52 (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520624 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej ≥ 125 decyteksów, ale < 192,31 
decyteksa i o numerze metrycznym > 52, ale ≤ 80 (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520625 Nitka bawełniana pojedyncza z włókien czesanych, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej < 125 decyteksów i o numerze 
metrycznym > 80 (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520631 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym ≤ 14 dla nitki 
pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

20 % 5 

520632 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 14, ale ≤ 43 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520633 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 43, ale ≤ 52 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520634 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 125 decyteksa, ale < 192,31 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 52, ale ≤ 80 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

20 % 5 

520635 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej < 125 decyteksów i o numerze metrycznym > 80 dla nitki 
pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

20 % 5
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520641 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 714,29 decyteksa i o numerze metrycznym ≤ 14 dla nitki 
pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

10 % 5 

520642 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 232,56 decyteksa, ale < 714,29 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 14, ale ≤ 43 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520643 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 192,31 decyteksa, ale < 232,56 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 43, ale ≤ 52 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520644 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej ≥ 125 decyteksa, ale < 192,31 decyteksa i o numerze 
metrycznym > 52, ale ≤ 80 dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

520645 Nitka bawełniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien czesa
nych, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, o masie liniowej 
nitki pojedynczej < 125 decyteksa, o numerze metrycznym > 80 dla nitki 
pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

10 % 5 

520710 Przędza bawełniana, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny (z wyłączeniem nici do 
szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej 

30 % 5 

520790 Przędza bawełniana (z wyłączeniem nici do szycia), o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, pakowana do sprzedaży detalicznej 

30 % 5 

520811 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej ≤ 100 g/m 2 , niebielone 

20 % 5 

520812 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 100 g/m 2 do 200 g/m 2 , niebielone 

20 % 5 

520813 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

20 % 5 

520819 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , niebielone (inne niż o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, oraz 
tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520821 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , bielone 

20 % 5 

520822 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 100 g do 200 g/m 2 , bielone 

20 % 5 

520823 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, bielone 

20 % 5
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520829 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , bielone (inne niż o splocie diagonalnym trzynitkowym lub 
czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, oraz tkaniny 
o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520831 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej ≤ 100 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

520832 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 100 g do 220 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

520833 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

20 % 5 

520839 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , barwione (inne niż o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, oraz 
tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520841 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej ≤ 100 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

520842 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 100 g do 200 g/m 2 , z przędzy o różnych 
barwach 

20 % 5 

520843 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

520849 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż o splocie diago
nalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym, i inne niż o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520851 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej ≤ 100 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

520852 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 100 g do 200 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

520853 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

30 % 5 

520859 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej ≤ 200 g/m 2 , zadrukowane (inne niż o splocie diagonalnym trzynit
kowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

30 % 5 

520911 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , niebielone 

20 % 5 

520912 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

20 % 5 

520919 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , niebielone (inne niż o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, i inne niż 
tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5
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520921 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , bielone 

20 % 5 

520922 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem krzyżowym, bielone 

20 % 5 

520929 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , bielone (inne niż o splocie diagonalnym trzynitkowym lub 
czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, i inne niż 
tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520931 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

520932 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

20 % 5 

520939 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , barwione (inne niż o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, i inne niż 
tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520941 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny 
i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

520942 Drelich, zawierający ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzchniowej 
> 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

520943 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

520949 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż tkaniny typu 
„denim”, tkaniny o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, i inne niż o splocie płóciennym) 

20 % 5 

520951 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, zawierające ≥ 85 % masy bawełny, 
o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

520952 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

30 % 5 

520959 Tkaniny bawełniane, zawierające ≥ 85 % masy bawełny i o masie powierzch
niowej > 200 g/m 2 , zadrukowane (inne niż o splocie diagonalnym trzynit
kowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

30 % 5 

521011 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , niebielone 

10 % 5 

521012 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

10 % 5
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521019 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , niebielone (inne niż o splocie diagonalnym trzy
nitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

10 % 5 

521021 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , bielone 

20 % 5 

521022 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, bielone 

20 % 5 

521029 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , bielone (inne niż o splocie diagonalnym trzynit
kowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

521031 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

521032 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

20 % 5 

521039 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , barwione (inne niż o splocie diagonalnym trzy
nitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

521041 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , z przędzy o różnych 
barwach 

20 % 5 

521042 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędzy o różnych 
barwach 

20 % 5 

521049 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż o splocie 
diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diago
nalnym krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

521051 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

521052 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

30 % 5 

521059 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , zadrukowane (inne niż o splocie diagonalnym 
trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżo
wym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

30 % 5
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521111 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , niebielone 

10 % 5 

521112 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

10 % 5 

521119 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , niebielone (inne niż o splocie diagonalnym trzy
nitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

10 % 5 

521121 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , bielone 

20 % 5 

521122 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, bielone 

20 % 5 

521129 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , bielone (inne niż o splocie diagonalnym trzynit
kowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

521131 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

521132 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

20 % 5 

521139 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , barwione (inne niż o splocie diagonalnym trzy
nitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, 
i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

521141 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , z przędzy o różnych 
barwach 

20 % 5 

521142 Drelich, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej 
głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie powierzchniowej 
> 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

521143 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędzy o różnych 
barwach 

20 % 5 

521149 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż tkaniny 
typu „denim”, tkaniny o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitko
wym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, i inne niż tkaniny 
o splocie płóciennym) 

20 % 5
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521151 Tkaniny bawełniane, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości 
bawełny, ale < 85 % masy, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi, i o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

521152 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym lub cztero
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

30 % 5 

521159 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m 2 , zadrukowane (inne niż o splocie diagonalnym 
trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżo
wym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

30 % 5 

521211 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , niebielone 

20 % 5 

521212 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , bielone 

20 % 5 

521213 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

521214 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie 
powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

521215 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej ≤ 200 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

521221 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , niebielone 

20 % 5 

521222 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 /, bielone 

20 % 5 

521223 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

521224 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

521225 Tkaniny bawełniane, o przeważającej zawartości bawełny, ale < 85 % masy, 
inne niż zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, 
o masie powierzchniowej > 200 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5
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530110 Len surowy lub roszony 10 % 3 

530121 Len, międlony lub trzepany 10 % 3 

530129 Len, czesany lub przerobiony w inny sposób, ale nieprzędziony (z wyłączeniem 
międlonego, trzepanego i roszonego) 

10 % 3 

530130 Pakuły i odpady lnu, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną 10 % 3 

530210 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub roszone 10 % 5 

530290 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), przerobione, ale nieprzędzione; odpady 
i pakuły konopi siewnych, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłók
nioną (z wyłączeniem konopi roszonych) 

10 % 5 

530310 Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone (z wyłączeniem 
lnu, konopi siewnych i ramii) 

10 % 1 

530390 Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, przerobione, ale nieprzędzione, ale 
nieprzędzione (z wyłączeniem roszonych włókien tego rodzaju, lnu, konopi 
siewnych i ramii); pakuły i odpady z takich włókien, włącznie z odpadami 
przędzy i szarpanką rozwłóknioną 

10 % 1 

530410 Sizal i pozostałe włókna tekstylne z rodzaju Agave, surowe 10 % 1 

530490 Sizal i pozostałe włókna tekstylne z rodzaju Agave, przerobione, ale nieprzę
dzione; pakuły i odpady z nich, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką 
rozwłóknioną 

10 % 1 

530511 Włókno kokosowe, surowe 10 % 1 

530519 Włókno kokosowe, przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady 
tych włókien, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną 

10 % 1 

530521 Manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), surowe 10 % 1 

530529 Manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), przerobione, ale nieprzę
dzione, pakuły, wyczeski i odpady tych włókien, włącznie z odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną 

10 % 1 

530590 Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione, 
surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady tych włókien, 
włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną 

10 % 1 

530610 Przędza lniana, pojedyncza 10 % 1 

530620 Przędza lniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana 10 % 1 

530710 Przędza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 
5303, pojedyncza 

10 % 1 

530720 Przędza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 
5303, wieloskładowa (złożona) lub kablowana 

10 % 1 

530810 Przędza z włókna kokosowego 10 % 1 

530820 Przędza z konopi siewnych 10 % 1
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530890 Przędza z włókien tekstylnych roślinnych (inna niż lniana, z juty lub pozosta 
łych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303, z włókna kokoso
wego, z konopi siewnych i przędza bawełniana) 

10 % 1 

530911 Tkaniny lniane, zawierające ≥ 85 % masy lnu, niebielone lub bielone 20 % 5 

530919 Tkaniny lniane, zawierające ≥ 85 % masy lnu, barwione, z przędzy o różnych 
barwach lub zadrukowane 

30 % 3 

530921 Tkaniny lniane, o przeważającej zawartości lnu, ale < 85 % masy, niebielone lub 
bielone 

20 % 5 

530929 Tkaniny lniane, o przeważającej zawartości lnu, ale < 85 % masy, barwione, 
z przędzy o różnych barwach lub zadrukowane 

30 % 3 

531010 Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych 
pozycją 5303, niebielone 

10 % 5 

531090 Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych 
pozycją 5303, bielone, barwione, z przędzy o różnych barwach lub zadruko
wane 

10 % 5 

531100 Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy 
papierowej (z wyłączeniem tkanin lnianych, z juty, z pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych, objętych pozycją 5303 i przędzy bawełnianej) 

20 % 3 

540110 Nici do szycia z włókien ciągłych syntetycznych, nawet pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

10 % 2 

540120 Nici do szycia z włókien ciągłych sztucznych, nawet pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

10 % 2 

540210 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poli
amidów (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

10 % 2 

540220 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów (z wyłączeniem 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

540231 Przędza teksturowana z włókna ciągłego, z nylonu lub pozostałych poliami
dów, o masie liniowej nitki pojedynczej ≤ 50 teksów (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

540232 Przędza teksturowana z włókna ciągłego, z nylonu lub pozostałych poliami
dów, o masie liniowej nitki pojedynczej > 50 teksów (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

540233 Przędza teksturowana z włókna ciągłego, z poliestrów, (z wyłączeniem pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

540239 Przędza teksturowana z włókna ciągłego syntetycznego (z wyłączeniem nici do 
szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej 
z włókna ciągłego, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 2 

540241 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego, z nylonu lub pozostałych poliamidów, 
włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 
decyteksów, nieskręcana lub o skręcie ≤ 50 obrotów na metr (z wyłączeniem 
nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie i teksturowanej) 

10 % 2 

540242 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego, z poliestrów, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nieskręcana 
lub o skręcie ≤ 50 obrotów na metr, częściowo orientowana (z wyłączeniem 
nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i teksturowanej) 

10 % 2
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540243 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego, z poliestrów, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 decyteksów, nieskręcana 
lub o skręcie ≤ 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej, teksturowanej i przędzy z włókna ciąg 
łego, z poliestrów, częściowo orientowanej) 

10 % 2 

540249 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), syntetyczną, o masie liniowej < 67 decyteksów, 
nieskręcana lub o skręcie ≤ 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy teksturowanej i przędzy 
z włókna ciągłego z poliestrów, z nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 2 

540251 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego z nylonu lub pozostałych poliamidów, 
włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 
decyteksów, o skręcie > 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie lub teksturowanej) 

10 % 2 

540252 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego, z poliestrów, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 decyteksów, o skręcie 
> 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej i teksturowanej) 

10 % 2 

540259 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), syntetyczną, o masie liniowej < 67 decyteksów, 
o skręcie > 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej, przędzy teksturowanej i przędzy z włókna 
ciągłego, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 2 

540261 Przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna ciągłego, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem), o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie lub teksturowanej) 

10 % 2 

540262 Przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna ciągłego, z poli
estrów, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem), o masie 
liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej) 

10 % 2 

540269 Przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna ciągłego syntetycz
nego, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem), syntetyczną, 
o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy teksturowanej i przędzy z włókna 
ciągłego, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 2 

540310 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z włókna ciągłego wiskozowego 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

540320 Przędza teksturowana z włókna ciągłego sztucznego (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

540331 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego wiskozowego, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 decyteksów, nieskręcona 
lub o skręcie ≤ 120 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na rozcią
ganie i teksturowanej) 

10 % 2 

540332 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego wiskozowego, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 decyteksów i o skręcie 
> 120 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie i teksturo
wanej) 

10 % 2 

540333 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego, z octanu celulozy, włącznie z przędzą 
jednowłóknową (monofilamentem), o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłą
czeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie i teksturowanej) 

10 % 2 

540339 Nitka pojedyncza z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z przędzą jedno
włóknową (monofilamentem), sztuczną, o masie liniowej < 67 decyteksów (z 
wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, 
przędzy teksturowanej i przędzy z włókna ciągłego wiskozowego i z octanu 
celulozy) 

10 % 2
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540341 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna ciągłego wiskozowego, 
włącznie z monofilamentem (przędzą jednowłóknową), o masie liniowej < 67 
decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie i teksturowanej) 

10 % 2 

540342 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókna ciągłego z octanu 
celulozy, włącznie z monofilamentem (przędzą jednowłóknową), o masie 
liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej, przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie i tekstu
rowanej) 

10 % 2 

540349 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana z włókna ciągłego sztucznego, 
włącznie z monofilamentem (przędzą jednowłóknową) sztucznym, o masie 
liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej, przędzy teksturowanej i przędzy z włókna ciągłego 
wiskozowego i z octanu celulozy) 

10 % 2 

540410 Przędza jednowłóknowa (monofilament), syntetyczna, o masie liniowej ≥ 67 
decyteksów i wymiarze przekroju poprzecznego ≤ 1 mm 

10 % 2 

540490 Pasek lub podobne, np. sztuczna słoma, z materiałów włókienniczych synte
tycznych, o widocznej szerokości ≤ 5 mm 

10 % 2 

540500 Przędza jednowłóknowa (monofilament), sztuczna, o masie liniowej ≥ 67 decy
teksów i wymiarze przekroju poprzecznego ≤ 1 mm; pasek i podobne, np. 
sztuczna słoma, z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej 
szerokości ≤ 5 mm 

10 % 1 

540610 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (z wyłączeniem nici do szycia), pako
wana do sprzedaży detalicznej 

10 % 2 

540620 Przędza z włókna ciągłego sztucznego (z wyłączeniem nici do szycia), pako
wana do sprzedaży detalicznej 

10 % 2 

540710 Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów lub z poliestrów, włącznie z tkaninami wykona
nymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decy
teksów i wymiarze przekroju poprzecznego ≤ 1 mm 

20 % 3 

540720 Tkaniny wykonane z pasków lub podobnego materiału, z włókna ciągłego 
syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z przędzy jednowłókowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm 

20 % 3 

540730 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami 
wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie liniowej 
≥ 67 decyteksów i wymiarze przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, składające się 
z warstw równoległych przędz nałożonych jedna na drugą pod kątem ostrym 
lub prostym, łączonych na przecięciach przędz za pomocą kleju lub metodą 
termiczną 

20 % 5 

540741 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, niebielone lub bielone 

10 % 5 

540742 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, barwione 

20 % 5 

540743 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

540744 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, zadrukowane 

30 % 5
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540751 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych poliestrowych, 
teksturowanych, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofi
lamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze prze
kroju poprzecznego ≤ 1 mm, niebielone lub bielone 

10 % 5 

540752 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych poliestrowych, 
teksturowanych, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofi
lamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze prze
kroju poprzecznego ≤ 1 mm, barwione 

20 % 3 

540753 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych poliestrowych, 
teksturowanych, włącznie z tkaninami wykonanymi z przędzy jednowłóknowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

540754 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych poliestrowych, 
teksturowanych, włącznie z tkaninami wykonanymi z przędzy jednowłóknowej 
(monofilamentu), o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego ≤ 1 mm, zadrukowane 

30 % 5 

540761 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych poliestrowych, 
nieteksturowanych, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (mono
filamentu, o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze prze
kroju poprzecznego ≤ 1 mm 

20 % 3 

540769 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy z mieszaniny włókien ciągłych 
poliestrowych, teksturowanych i nieteksturowanych, włącznie z tkaninami 
wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie liniowej 
≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego ≤ 1 mm 

20 % 3 

540771 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych syntetycznych, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, nieobrobione lub obrobione tylko przez poddanie bieleniu (inne niż 
z przędzy z włókien ciągłych lub przędzy jednowłókowej (monofilamentu) 
z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów lub z mieszanek włókien 
ciągłych poliestrowych teksturowanych i nieteksturowanych) 

10 % 3 

540772 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych syntetycznych, 
włącznie z tkaninami wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu, 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, barwione (inne niż z przędzy z włókien ciągłych lub 
przędzy jednowłókowej (monofilamentu) z poliestrów, nylonu lub pozostałych 
poliamidów, lub z mieszanek włókien ciągłych poliestrowych teksturowanych 
i nieteksturowanych) 

20 % 3 

540773 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych syntetycznych, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, z przędzy o różnych barwach (inne niż z przędzy z włókien ciągłych 
lub przędzy jednowłókowej (monofilamentu) z poliestrów, nylonu lub pozos
tałych poliamidów, lub z mieszanek włókien ciągłych poliestrowych teksturo
wanych i nieteksturowanych) 

20 % 3 

540774 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókien ciągłych syntetycznych, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, zadrukowane (inne niż z przędzy z włókien ciągłych lub przędzy 
jednowłókowej (monofilamentu) z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliami
dów, lub z mieszanek włókien ciągłych poliestrowych teksturowanych i nietek
sturowanych) 

30 % 5 

540781 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, niebielone lub bielone 

10 % 5 

540782 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, barwione 

20 % 5
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540783 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu), o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

540784 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, 
włącznie z tkaninami wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, zadrukowane 

30 % 5 

540791 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie 
z wełną, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, niebielone lub bielone 

10 % 5 

540792 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie 
z wełną, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, barwione 

20 % 3 

540793 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie 
z wełną, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, z przędzo różnych barwach 

20 % 3 

540794 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókien ciągłych syntetycznych, 
ale < 85 % masy takich włókien innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie 
z wełną, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, zadrukowane 

30 % 3 

540810 Tkaniny z przędzy z włókna wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozcią
ganie, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm 

20 % 3 

540821 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókna ciągłego sztucznego, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, niebielone lub bielone (z wyłączeniem tkanin z przędzy z włókna 
wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

10 % 5 

540822 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókna ciągłego sztucznego, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, barwione (z wyłączeniem tkanin z przędzy z włókna wiskozowego 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

20 % 3 

540823 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókna ciągłego sztucznego, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, z przędzy o różnych barwach (z wyłączeniem tkanin z przędzy 
z włókna wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

20 % 5 

540824 Tkaniny z przędzy, zawierające ≥ 85 % masy włókna ciągłego sztucznego, 
włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) o masie 
liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 1 mm, zadrukowane (z wyłączeniem tkanin z przędzy z włókna wiskozo
wego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

30 % 5 

540831 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókna ciągłego sztucznego, ale 
< 85 % masy, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofila
mentu) o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, niebielone lub bielone (z wyłączeniem tkanin z przędzy 
z włókna wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

10 % 5 

540832 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókna ciągłego sztucznego, ale 
< 85 % masy, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofila
mentu) o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, barwione (z wyłączeniem tkanin z przędzy z włókna 
wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

20 % 5
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540833 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókna ciągłego sztucznego, ale 
< 85 % masy, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofila
mentu) o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, z przędzy o różnych barwach (z wyłączeniem tkanin 
z przędzy z włókna wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

20 % 5 

540834 Tkaniny z przędzy, o przeważającej zawartości włókna ciągłego sztucznego, ale 
< 85 % masy, włącznie z wykonanymi z przędzy jednowłóknowej (monofila
mentu) o masie liniowej ≥ 67 decyteksów i maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 1 mm, zadrukowane (z wyłączeniem tkanin z przędzy 
z włókna wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

30 % 5 

550110 Kabel z włókna ciągłego, spełniający wymagania określone w uwadze 1 do 
działu 55, z nylonu lub pozostałych poliamidów 

10 % 1 

550120 Kabel z włókna ciągłego, spełniający wymagania określone w uwadze 1 do 
działu 55, z poliestrów 

10 % 1 

550130 Kabel z włókna ciągłego, spełniający wymagania określone w uwadze 1 do 
działu 55, akrylowy lub modakrylowy 

10 % 1 

550190 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego, spełniający wymagania określone 
w uwadze 1 do działu 55 (z wyłączeniem akrylowego, modakrylowego, z poli
estrów, z nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 1 

550200 Kabel z włókna ciągłego sztucznego, spełniający wymagania określone 
w uwadze 1 do działu 55 

10 % 5 

550310 Włókna odcinkowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, niezgrzeblone, 
nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia 

10 % 1 

550320 Włókna odcinkowe z poliestrów, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione 
w inny sposób do przędzenia 

10 % 1 

550330 Włókna odcinkowe akrylowe lub modakrylowe, niezgrzeblone, nieczesane ani 
nieprzerobione w inny sposób do przędzenia 

10 % 1 

550340 Włókna odcinkowe z polipropylenu, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzero
bione w inny sposób do przędzenia 

10 % 1 

550390 Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione 
w inny sposób do przędzenia (inne niż z polipropylenu, akrylowe, modakry
lowe, poliestrowe, z nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 1 

550410 Włókna odcinkowe z włókna wiskozowego, niezgrzeblone, nieczesane ani 
nieprzerobione w inny sposób do przędzenia 

10 % 1 

550490 Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione 
w inny sposób do przędzenia (inne niż z włókna wiskozowego) 

10 % 1 

550510 Odpady włókien odcinkowych syntetycznych, włącznie z wyczeskami, odpa
dami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

10 % 3 

550520 Odpady włókien odcinkowych sztucznych, włącznie z wyczeskami, odpadami 
przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

10 % 5 

550610 Włókna odcinkowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, zgrzeblone, czesane 
lub w inny sposób przerobione do przędzenia 

10 % 1 

550620 Włókna odcinkowe z poliestrów, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób prze
robione do przędzenia 

10 % 1
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550630 Włókna odcinkowe akrylowe lub modakrylowe, zgrzeblone, czesane lub w inny 
sposób przerobione do przędzenia 

10 % 1 

550690 Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób prze
robione do przędzenia (inne niż akrylowe, modakrylowe, z poliestrów, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów) 

10 % 1 

550700 Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny 
sposób do przędzenia 

10 % 1 

550810 Nici do szycia z włókien odcinkowych syntetycznych, nawet pakowane do 
sprzedaży detalicznej 

10 % 2 

550820 Nici do szycia z włókien odcinkowych sztucznych, nawet pakowane do sprze
daży detalicznej 

10 % 2 

550911 Nitka pojedyncza, zwierająca ≥ 85 % masy włókien odcinkowych z nylonu lub 
pozostałych poliamidów (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550912 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca ≥ 85 % masy 
włókien odcinkowych z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550921 Nitka pojedyncza, zwierająca ≥ 85 % masy włókien odcinkowych z poliestrów 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550922 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca ≥ 85 % masy 
włókien odcinkowych z poliestrów (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550931 Nitka pojedyncza, zwierająca ≥ 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych 
lub modakrylowych (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550932 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca ≥ 85 % masy 
włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550941 Nitka pojedyncza, zwierająca ≥ 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych 
(z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej 
oraz nitki z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych, z poliestów, 
nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 2 

550942 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca ≥ 85 % masy 
włókien odcinkowych syntetycznych (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej oraz nitki z włókien odcinkowych akrylo
wych, modakrylowych, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

10 % 2 

550951 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi 
sztucznymi (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

10 % 2 

550952 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
> 50 % do < 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub 
cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550953 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2
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550959 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, wełną, 
cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami odcinkowymi sztucznymi (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550961 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych akrylowych lub moda
krylowych, ale < 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub 
cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do 
sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550962 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych akrylowych lub moda
krylowych, ale < 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550969 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych akrylowych lub moda
krylowych, ale < 85 % masy, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie 
z bawełną, wełną lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

550991 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią 
zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej oraz przędzy z włókien odcinkowych poliestrowych, akrylowych lub 
modakrylowych) 

10 % 2 

550992 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej oraz przędzy 
z włókien odcinkowych poliestrowych, akrylowych lub modakrylowych) 

10 % 5 

550999 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej oraz przędzy z włókien odcinkowych poliestro
wych, akrylowych lub modakrylowych) 

10 % 2 

551011 Nitka pojedyncza, zwierająca ≥ 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych (z 
wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

551012 Nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca ≥ 85 % masy 
włókien odcinkowych sztucznych (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

551020 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale < 85 % 
masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

551030 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale < 85 % 
masy, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 5 

551090 Nitka o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale < 85 % 
masy takich włókien, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

10 % 2 

551110 Przędza (inna niż nici do szycia) zwierająca ≥ 85 % masy włókien odcinkowych 
syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej 

10 % 2 

551120 Przędza (inna niż nici do szycia) o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych syntetycznych, ale < 85 % masy takich włókien, pakowana do sprzedaży 
detalicznej 

10 % 2
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551130 Przędza z włókien odcinkowych sztucznych, pakowana do sprzedaży deta
licznej (z wyłączeniem nici do szycia) 

10 % 2 

551211 Tkaniny, zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych, niebie
lone lub bielone 

10 % 5 

551219 Tkaniny, zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych, 
barwione, z przędzy o różnych barwach lub zadrukowane 

30 % 3 

551221 Tkaniny, zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, niebielone lub bielone 

10 % 5 

551229 Tkaniny, zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, barwione, z przędzy o różnych barwach lub zadrukowane 

30 % 3 

551291 Tkaniny, zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, niebie
lone lub bielone (inne niż z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych 
lub poliestrowych) 

10 % 5 

551299 Tkaniny, zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, 
barwione, z przędzy o różnych barwach lub zadrukowane (inne niż z włókien 
odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

30 % 3 

551311 Tkaniny, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , niebielone lub 
bielone 

10 % 3 

551312 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 
lub bielone 

10 % 5 

551313 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , niebielone lub bielone (inne niż 
o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem 
diagonalnym krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

10 % 5 

551319 Tkaniny, o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , niebielone lub bielone (inne niż 
z włókien odcinkowych poliestrowych) 

10 % 3 

551321 Tkaniny o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , barwione 

20 % 5 

551322 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

20 % 5 

551323 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , barwione (inne niż o splocie diago
nalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

551329 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , barwione (inne niż z włókien odcin
kowych poliestrowych) 

20 % 5
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551331 Tkaniny o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , z przędzy 
o różnych barwach 

20 % 5 

551332 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędzy 
o różnych barwach 

20 % 5 

551333 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż 
o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem 
diagonalnym krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

551339 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż 
z włókien odcinkowych poliestrowych) 

20 % 5 

551341 Tkaniny o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

551342 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadruko
wane 

30 % 5 

551343 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , zadrukowane (inne niż o splocie diago
nalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

30 % 5 

551349 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej ≤ 170 g/m 2 , zadrukowane (inne niż z włókien 
odcinkowych poliestrowych) 

30 % 5 

551411 Tkaniny, o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , niebielone lub 
bielone 

10 % 5 

551412 Tkaniny, o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 
lub bielone 

10 % 5 

551413 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , niebielone lub bielone (inne niż 
o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem 
diagonalnym krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

10 % 5 

551419 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , niebielone lub bielone (inne niż 
z włókien odcinkowych poliestrowych) 

10 % 5 

551421 Tkaniny o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , barwione 

20 % 5
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551422 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

20 % 5 

551423 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , barwione (inne niż o splocie diago
nalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

551429 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , barwione (inne niż z włókien odcin
kowych poliestrowych) 

20 % 5 

551431 Tkaniny o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masz takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , z przędzy 
o różnych barwach 

20 % 5 

551432 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędzy 
o różnych barwach 

20 % 5 

551433 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż 
o splocie diagonalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem 
diagonalnym krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

20 % 5 

551439 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , z przędzy o różnych barwach (inne niż 
z włókien odcinkowych poliestrowych) 

20 % 5 

551441 Tkaniny o splocie płóciennym, o przeważającej zawartości włókien odcinko
wych poliestrowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z bawełną, i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , zadrukowane 

30 % 5 

551442 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , o splocie diagonalnym trzynitkowym 
lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadruko
wane 

30 % 5 

551443 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , zadrukowane (inne niż o splocie diago
nalnym trzynitkowym lub czteronitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym, i inne niż tkaniny o splocie płóciennym) 

30 % 5 

551449 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
i o masie powierzchniowej > 170 g/m 2 , zadrukowane (inne niż z włókien 
odcinkowych poliestrowych) 

30 % 5 

551511 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
odcinkowymi wiskozowymi 

20 % 3 

551512 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
ciągłymi chemicznymi 

20 % 3
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551513 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub 
cienką sierścią zwierzęcą 

20 % 3 

551519 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych poliestrowych, ale 
< 85 % masy takich włókien, innych niż zmieszane głównie lub wyłącznie 
z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, włóknami ciągłymi chemicznymi, włók
nami odcinkowymi wiskozowymi lub bawełną 

30 % 3 

551521 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi 

20 % 5 

551522 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z wełną zgrzebną lub zgrzebną cienką sierścią zwierzęcą 

20 % 3 

551529 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, ale < 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z wełną, cienką sierścią zwierzęcą, włóknami ciągłymi chemicznymi 
lub z bawełną 

20 % 5 

551591 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
ciągłymi chemicznymi (inne niż z włókien odcinkowych akrylowych, moda
krylowych lub poliestrowych) 

20 % 5 

551592 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
i cienką sierścią zwierzęcą (inne niż z włókien odcinkowych akrylowych, moda
krylowych lub poliestrowych) 

20 % 5 

551599 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych syntetycznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, 
cienką sierścią zwierzęcą, włóknami odcinkowymi chemicznymi lub bawełną 
(inne niż z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestro
wych) 

20 % 3 

551611 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, niebielone 
lub bielone 

10 % 5 

551612 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, barwione 20 % 3 

551613 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, z przędzy 
o różnych barwach 

20 % 3 

551614 Tkaniny zawierające ≥ 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, zadruko
wane 

30 % 5 

551621 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
ciągłymi chemicznymi, niebielone lub bielone 

10 % 5 

551622 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
ciągłymi chemicznymi, barwione 

20 % 5 

551623 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
ciągłymi chemicznymi, z przędzy o różnych barwach 

20 % 3 

551624 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami 
ciągłymi chemicznymi, zadrukowane 

30 % 5
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551631 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą, niebielone lub bielone 

10 % 5 

551632 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą, barwione 

20 % 5 

551633 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą, z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

551634 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą, zadrukowane 

30 % 5 

551641 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
niebielone lub bielone 

10 % 5 

551642 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
barwione 

20 % 5 

551643 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
z przędzy o różnych barwach 

20 % 5 

551644 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
zadrukowane 

30 % 5 

551691 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, niebie
lone lub bielone 

10 % 5 

551692 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, barwione 

20 % 5 

551693 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, z przędzy 
o różnych barwach 

20 % 3 

551694 Tkaniny o przeważającej zawartości włókien odcinkowych sztucznych, ale 
< 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, zadru
kowane 

30 % 3 

560110 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz 
podobne artykuły higieniczne, z waty 

30 % 3 

560121 Wata i artykuły z waty, z bawełny (z wyłączeniem podpasek higienicznych 
i tamponów, pieluszek i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów 
higienicznych, waty i artykułów z waty, impregnowanych lub powleczonych 
substancjami farmaceutycznymi, lub pakowanych do sprzedaży detalicznej, do 
celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, oraz 
produktów impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami, kosme
tykami, mydłami, detergentami itp.) 

30 % 5
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560122 Wata i artykuły z waty, z włókien chemicznych (z wyłączeniem podpasek 
higienicznych i tamponów, pieluszek i wkładek dla niemowląt oraz podobnych 
artykułów higienicznych, waty i artykułów z waty, impregnowanych lub powle
czonych substancjami farmaceutycznymi, lub pakowanych do sprzedaży deta
licznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryj
nych, oraz produktów impregnowanych, powleczonych lub pokrytych 
perfumami, kosmetykami, mydłami, detergentami itp.) 

30 % 3 

560129 Wata i artykuły z waty, z materiałów włókienniczych (inna niż z bawełny lub 
włókien chemicznych; z wyłączeniem podpasek higienicznych i tamponów, 
pieluszek i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów higienicznych, 
waty lub artykułów z waty, impregnowanych lub powleczonych substancjami 
leczniczymi, lub pakowanych do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, oraz produktów impreg
nowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami, kosmetykami, mydłami, 
środkami czyszczącymi itp.) 

30 % 3 

560130 Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione resztki włókien 30 % 3 

560210 Filc igłowany i wyroby włókiennicze igłowane, nawet impregnowany, powle
czony, pokryty lub laminowany, gdzie indziej niewymieniony 

10 % 3 

560221 Filc nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany, z wełny 
lub cienkiej sierści zwierzęcej, gdzie indziej niewymieniony (z wyłączeniem filcu 
igłowanego i wyrobów włókienniczych igłowanych) 

10 % 1 

560229 Filc nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany (z wyłą
czeniem filcu z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, filcu igłowanego i wyrobów 
włókienniczych igłowanych) 

10 % 3 

560290 Filc impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany (z wyłączeniem filcu 
igłowanego i wyrobów włókienniczych igłowanych) 

10 % 1 

560311 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, z włókien ciągłych syntetycznych lub chemicznych, 
o masie powierzchniowej ≤ 25 g/m 2 

10 % 3 

560312 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzch
niowej > 25 g/m 2 , ale ≤ 70 g/m 2 

10 % 1 

560313 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzch
niowej > 70 g/m 2 , ale ≤ 150 g/m 2 

10 % 1 

560314 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzch
niowej > 150 g/m 2 

10 % 1 

560391 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, o masie powierzchniowej ≤ 25 g/m 2 (inne niż z włókien 
ciągłych chemicznych) 

10 % 1 

560392 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, o masie powierzchniowej > 25 g/m 2 , ale ≤ 70 g/m 2 

(inne niż z włókien ciągłych chemicznych) 

10 % 1 

560393 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, o masie powierzchniowej > 70 g/m 2 , ale ≤ 150 g/m 2 

(inne niż z włókien ciągłych chemicznych) 

10 % 1 

560394 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie 
indziej niewymienione, o masie powierzchniowej > 150 g/m 2 (inne niż 
z włókien ciągłych chemicznych) 

10 % 1 

560410 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym 10 % 1
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560420 Przędza o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, nylonu lub 
pozostałych poliamidów lub włókna wiskozowego, impregnowana lub powle
czona gumą lub tworzywami sztucznymi 

10 % 1 

560490 Przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 
i 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzy
wami sztucznymi (z wyłączeniem przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozcią
ganie, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów lub włókna wiskozo
wego, impregnowanej lub powleczonej gumą lub tworzywami sztucznymi; 
imitacji katgutu, nici i sznurka z przytwierdzonymi haczykami na ryby lub 
w inny sposób przygotowanej linki wędkarskiej) 

10 % 1 

560500 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub 
paskiem, lub podobnym materiałem objętym pozycją 5404 lub 5405, połą
czona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem (z 
wyłączeniem przędzy z mieszaniny materiałów włókienniczych i włókien meta
lowych o właściwościach antyelektrostatycznych; przędzy wzmocnionej nitką 
metalową; artykułów mających cechy pasmanterii) 

30 % 3 

560600 Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe objęte pozycją 
5404 lub 5405; przędza szenilowa, włącznie z przędzą szenilową kosmykową 
i przędza pętelkowa (z wyłączeniem nitki metalowej lub przędzy metalizowa
nej, objętej pozycją 5605; przędzy rdzeniowej z włosia końskiego; nici 
gumowej pokrytej materiałem włókienniczym; szpagatu, sznurka i pozostałych 
rdzeniowych wyrobów włókienniczych objętych pozycją 5808; przędzy rdze
niowej metalizowanej) 

30 % 3 

560710 Szpagat, powróz, linki i liny, z juty lub pozostałych włókien łykowych objętych 
pozycją 5303, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powle
czone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym 

30 % 3 

560721 Szpagat do wiązania lub belowania, z sizalu lub pozostałych włókien tekstyl
nych z rodzaju Agave 

10 % 1 

560729 Szpagat, powróz, linki i liny, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych 
z rodzaju Agave, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powle
czone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem 
szpagatu do wiązania lub belowania) 

10 % 1 

560741 Szpagat do wiązania lub belowania, z polietylenu lub polipropylenu 30 % 3 

560749 Szpagat, powróz, linki i liny, z polietylenu lub polipropylenu, nawet plecione 
lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, 
lub tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowa
nia) 

10 % 1 

560750 Szpagat, powróz, linki i liny, z włókien syntetycznych (innych niż polietylen 
lub polipropylen), nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powle
czone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi 

10 % 1 

560790 Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impregno
wane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi 
(inne niż z włókien syntetycznych, z juty lub pozostałych włókien tekstylnych 
łykowych objętych pozycją 5303 oraz z sizalu lub pozostałych włókien tekstyl
nych z rodzaju Agave) 

10 % 1 

560811 Sieci rybackie gotowe, wiązane, z materiałów włókienniczych chemicznych 
(inne niż podbieraki) 

10 % 1 

560819 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu, liny lub linki, w sztukach lub w metrach; 
gotowe sieci, z materiałów włókienniczych chemicznych (inne niż gotowe sieci 
rybackie, siatki na włosy, siatki sportowe, włączając podbieraki, siatki na motyle 
i podobne) 

30 % 3 

560890 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozu, liny lub linki, w sztukach lub w metrach; 
gotowe sieci rybackie oraz pozostałe gotowe sieci, z włókien tekstylnych roślin
nych (inne niż siatki na włosy, siatki sportowe, włączając podbieraki, siatki na 
motyle i podobne) 

30 % 3
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560900 Artykuły z przędzy, paska lub podobnych materiałów, objętych pozycją 5404 
lub 5405, lub ze szpagatu, powrozu, linki lub liny, objętych pozycją 5607, 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

570110 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej, węzełkowe, nawet gotowe 

30 % 3 

570190 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z materiałów włókien
niczych, węzełkowe, nawet gotowe (inne niż z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej) 

30 % 3 

570210 Kilimy Kelem, Schumacks, Karamanie i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty), 
nawet gotowe 

30 % 3 

570220 Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego, tkane, nawet gotowe 30 % 5 

570231 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, niegotowe (z wyłączeniem 
Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

30 % 3 

570232 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą (z wyłączeniem 
Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

30 % 3 

570239 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z włókien tekstylnych roślinnych lub 
z grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, niego
towe (z wyłączeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie 
tkanych dywaników (mat) i pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

30 % 5 

570241 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, gotowe (z wyłączeniem 
Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywaników 
(mat) oraz dywanów Axminster i Wilton) 

30 % 3 

570242 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, gotowe (z wyłą
czeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywa
ników (mat)) 

30 % 3 

570249 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z włókien tekstylnych roślinnych lub 
z grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, niego
towe (z wyłączeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie 
tkanych dywaników (mat) i pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

30 % 3 

570251 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub z cienkiej sierści zwie
rzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, niegotowe (z wyłącze
niem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywaników 
(mat)) 

30 % 5 

570252 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, niegotowe (z 
wyłączeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych 
dywaników (mat)) 

30 % 3 

570259 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z włókien tekstylnych roślinnych lub 
z grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, 
niegotowe (z wyłączeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie 
tkanych dywaników (mat) i pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

30 % 5
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570291 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub z cienkiej sierści zwie
rzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, gotowe (z wyłączeniem 
Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

30 % 5 

570292 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, gotowe (z wyłą
czeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie tkanych dywa
ników (mat)) 

30 % 3 

570299 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z włókien tekstylnych roślinnych lub 
z grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, 
gotowe (z wyłączeniem Kelem, Schumacks, Karamanie i podobnych ręcznie 
tkanych dywaników (mat) i pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

30 % 3 

570310 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub z cienkiej sierści zwie
rzęcej, igłowe (igłowane), nawet gotowe 

30 % 3 

570320 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z nylonu lub pozostałych poliami
dów, igłowe (igłowane), nawet gotowe 

30 % 3 

570330 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, igłowe (igłowane), nawet gotowe (inne niż z nylonu lub pozos
tałych poliamidów) 

30 % 3 

570390 Płyty dywanowe z włókien tekstylnych roślinnych lub z grubej sierści zwierzę
cej, igłowe (igłowane), nawet gotowe 

30 % 3 

570410 Płyty podłogowe z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, o powierzchni ≤ 0,3 m 2 30 % 5 

570490 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, 
nawet gotowe (z wyłączeniem płyt podłogowych o powierzchni ≤ 0,3 m 2 ) 

30 % 3 

570500 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe (z wyłą
czeniem węzełkowych, tkanych lub igłowych (igłowanych) i z filcu) 

30 % 3 

580110 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, z wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej 
(inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, 
materiały włókiennicze igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580121 Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte, z bawełny (inne niż tkaniny ręczni
kowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze 
igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580122 Kord genua przecięty (welwet), z bawełny (inny niż tkaniny ręcznikowe pętel
kowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze igłowe 
i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580123 Tkaniny włosowe wątkowe, przecięte, z bawełny (inne niż tkaniny ręcznikowe 
pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze igłowe 
i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580124 Tkaniny włosowe osnowowe (épinglé), nieprzecięte, z bawełny (inne niż 
tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały 
włókiennicze igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580125 Tkaniny włosowe osnowowe, przecięte, z bawełny (inne niż tkaniny ręczni
kowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze 
igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5
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580126 Tkaniny szenilowe, z bawełny (inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) 
i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze igłowe i taśmy tkane 
objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580131 Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte, z włókien chemicznych (inne niż 
tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały 
włókiennicze igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580132 Kord genua przecięty (welwet), z włókien chemicznych (inny niż tkaniny ręcz
nikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze 
igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 3 

580133 Tkaniny włosowe wątkowe, przecięte, z włókien chemicznych (inne niż tkaniny 
ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókien
nicze igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

20 % 5 

580134 Tkaniny włosowe osnowowe (épinglé), nieprzecięte, z włókien chemicznych 
(inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, 
materiały włókiennicze igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580135 Tkaniny włosowe osnowowe, przecięte, z włókien chemicznych (inne niż 
tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały 
włókiennicze igłowe i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 3 

580136 Tkaniny szenilowe, z włókien chemicznych (inne niż tkaniny ręcznikowe pętel
kowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze igłowe 
i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580190 Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż z włókien chemicznych, wełny 
lub z cienkiej sierści zwierzęcej, tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) 
i podobne tkaniny pętelkowe, materiały włókiennicze igłowe i taśmy tkane 
objęte pozycją 5806) 

30 % 5 

580211 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z bawełny, 
niebielone (inne niż taśmy tkane objęte pozycją 5806 oraz z wyłączeniem 
dywanów i pozostałych pokryć podłogowych) 

30 % 5 

580219 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z bawełny, 
(inne niż niebielone, taśmy tkane objęte pozycją 5806 oraz z wyłączeniem 
dywanów i pozostałych pokryć podłogowych) 

30 % 5 

580220 Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe (inne niż 
z bawełny, taśmy tkane objęte pozycją 5806 oraz z wyłączeniem dywanów 
i pozostałych pokryć podłogowych) 

30 % 5 

580230 Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i pozostałych pokryć 
podłogowych) 

30 % 5 

580310 Gaza bawełniana (inna niż taśmy tkane objęte pozycją 5806) 30 % 5 

580390 Gaza (inna niż z bawełny i taśmy tkane objęte pozycją 5806) 30 % 3 

580410 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych) 30 % 3 

580421 Koronki wykonane maszynowo z włókien chemicznych, w sztukach, w paskach 
lub w postaci motywów (inne niż materiały objęte pozycjami od 6002 do 
6006) 

30 % 5 

580429 Koronki wykonane maszynowo w sztukach, w paskach lub w postaci 
motywów (inne niż z włókien chemicznych i materiały objęte pozycjami od 
6002 do 6006) 

30 % 5
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580430 Koronki wykonane ręcznie w sztukach, w paskach lub w postaci motywów 
(inne niż materiały objęte pozycjami od 6002 do 6006) 

30 % 5 

580500 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais 
i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie, np. małym ściegiem 
lub ściegiem krzyżykowym, nawet gotowe (z wyłączeniem Kelem, Schumacks, 
Karamanie i podobnych oraz tkanin dekoracyjnych mających > 100 lat) 

30 % 3 

580610 Wąskie tkaniny włosowe, włączając tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) 
i podobne tkaniny pętelkowe, oraz tkaniny szenilowe (z wyłączeniem etykietek, 
odznak i podobnych artykułów) 

20 % 3 

580620 Taśmy tkane z materiałów włókienniczych, zawierające ≥ 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nici gumowej (inne niż tkaniny włosowe, włączając tkaniny 
ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, tkaniny szenilowe 
i etykietki, odznaki i podobne artykuły) 

20 % 3 

580631 Taśmy tkane z bawełny, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

580632 Taśmy tkane z włókien chemicznych, gdzie indziej niewymienione 20 % 3 

580639 Taśmy tkane z materiałów włókienniczych innych niż bawełna lub włókna 
chemiczne, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3 

580640 Taśmy tkane składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju 
(bolducs) 

30 % 3 

580710 Etykietki, odznaki i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych, w sztu
kach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane, niehaftowane 

30 % 3 

580790 Etykietki, odznaki i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych, w sztu
kach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane (inne niż 
tkane) 

30 % 3 

580810 Plecionki w sztukach 30 % 3 

580890 Ozdobne pasmanterie z materiałów włókienniczych, w sztukach, bez haftów, 
inne niż dziane; frędzle, pompony i podobne artykuły, z materiałów włókien
niczych (z wyłączeniem plecionek w sztukach) 

30 % 3 

580900 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej objętej 
pozycją 5605, w rodzaju stosowanych w strojach, jako materiały dekoracyjne 
lub do podobnych celów, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

581010 Hafty na podłożu z materiałów włókienniczych, bez widocznego podłoża, 
w sztukach, paskach lub motywach 

30 % 3 

581091 Hafty z bawełny, na podłożu z materiałów włókienniczych, w sztukach, 
paskach lub motywach (inne niż hafty bez widocznego podłoża) 

30 % 3 

581092 Hafty z włókien chemicznych, na podłożu z materiałów włókienniczych, 
w sztukach, paskach lub motywach (inne niż hafty bez widocznego podłoża) 

30 % 3 

581099 Hafty z materiałów innych niż bawełna lub włókna chemiczne, na podłożu 
z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub motywach (inne niż 
hafty bez widocznego podłoża) 

30 % 3
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581100 Wyroby włókiennicze pikowane, w sztukach, złożone z jednej lub większej 
ilości warstw materiałów włókienniczych połączonych z wyściółką przez 
zszycie lub w inny sposób (z wyłączeniem haftów objętych pozycją 5810 
oraz tkanin pikowanych stosowanych do wyrobu artykułów pościelowych 
lub obić) 

30 % 3 

590110 Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju 
stosowanych do opraw książek, w produkcji opakowań i wyrobów z tektury 
lub podobnych 

10 % 5 

590190 Kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne 
tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kape
luszy (inne niż tekstylia pokryte tworzywami sztucznymi) 

20 % 3 

590210 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, nawet oblane lub impregnowane gumą lub 
tworzywami sztucznymi 

30 % 3 

590220 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z poli
estrów, nawet oblane lub impregnowane gumą lub tworzywami sztucznymi 

30 % 3 

590290 Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z włókien 
wiskozowych, nawet oblane lub impregnowane gumą lub tworzywami sztucz
nymi 

30 % 3 

590310 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane poli(chlorkiem 
winylu) (z wyłączeniem pokryć ściennych z materiałów włókienniczych 
impregnowanych lub pokrytych poli(chlorkiem winylu); pokryć podłogowych 
składających się z podkładu włókienniczego i górnej warstwy lub pokrycia 
z poli(chlorku winylu)) 

10 % 2 

590320 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane poliuretanem (z 
wyłączeniem pokryć ściennych z materiałów włókienniczych impregnowanych 
lub pokrytych poliuretanem; pokryć podłogowych składających się z podkładu 
włókienniczego i górnej warstwy lub pokrycia z poliuretanu) 

10 % 3 

590390 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem 
sztucznym, innym niż poli(chlorek winylu) lub poliuretan (z wyłączeniem 
tkanin kordowych z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych; pokryć 
ściennych z materiałów włókienniczych impregnowanych lub pokrytych 
tworzywami sztucznymi; pokryć podłogowych składających się z podkładu 
włókienniczego i górnej warstwy lub pokrycia z tworzyw sztucznych) 

10 % 3 

590410 Linoleum, nawet cięte do kształtu 30 % 3 

590490 Pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na 
podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu (inne niż linoleum) 

30 % 5 

590500 Pokrycia ścienne włókiennicze 30 % 3 

590610 Taśmy przylepne z tekstyliów gumowanych, o szerokości ≤ 20 cm (inne niż 
impregnowane lub powleczone substancjami farmaceutycznymi lub pakowane 
do sprzedaży do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub wete
rynaryjnych) 

30 % 3 

590691 Tekstylia z dzianin gumowane, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

590699 Tekstylia gumowane (inne niż tekstylia z dzianin, taśmy przylepne o szerokości 
≤ 20 cm i tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąga
nie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozo
wych) 

30 % 3 

590700 Tekstylia impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące 
dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty) lub podobne, gdzie indziej 
niewymienione 

30 % 3
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590800 Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, 
kuchenek, zapalniczek, świec lub podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny 
workowe do wyrobu koszulek żarowych, nawet impregnowane (z wyłączeniem 
pokrytych woskiem knotów w kształcie stożka, lontów prochowych i lontów 
detonujących, knotów w postaci przędzy i knotów z włókien szklanych) 

30 % 5 

590900 Przewody rurowe do pomp i podobne przewody z materiałów włókienniczych, 
nawet impregnowane lub powleczone, z lub bez okładziny, zbrojenia lub 
osprzętu, z innych materiałów 

10 % 1 

591000 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienniczych, 
nawet impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane tworzywami 
sztucznymi, lub wzmacniane metalem lub innym materiałem (inne niż 
o grubości < 3 mm i o nieokreślonej długości lub tylko przycięte do rozmiaru 
oraz impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane gumą lub wykonane 
z przędzy włókienniczej, lub sznurka, impregnowanych lub pokrytych gumą) 

10 % 1 

591110 Tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane 
gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stosowanych do 
obić zgrzeblarskich i podobnych materiałów włókienniczych, w rodzaju stoso
wanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi 
z welwetu impregnowanego gumą do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów 
tkackich) 

10 % 3 

591120 Gaza młynarska, nawet gotowa 10 % 3 

591131 Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju 
stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach, np. do 
masy papierniczej lub masy azbestowo-cementowej, o masie powierzchniowej 
< 650 g/m 2 

5 % 2 

591132 Tekstylia i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju 
stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach, np. do 
masy papierniczej lub masy azbestowo-cementowej, o masie powierzchniowej 
≥ 650 g/m 2 

5 % 2 

591140 Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub do 
podobnych celów technicznych, włącznie z tymi z włosów ludzkich 

10 % 3 

591190 Wyroby i artykuły z materiałów włókienniczych, do zastosowań technicznych, 
wymienione w uwadze 7 do działu 59, gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

600110 Dzianiny „o długim włosie” 20 % 5 

600121 Dzianiny pętelkowe z bawełny 20 % 5 

600122 Dzianiny pętelkowe z włókien chemicznych 20 % 5 

600129 Dzianiny pętelkowe (inne niż z bawełny lub z włókien chemicznych) 20 % 5 

600191 Dzianiny włosowe z bawełny (inne niż dzianiny „o długim włosie”) 20 % 5 

600192 Dzianiny włosowe z włókien chemicznych (inne niż dzianiny „o długim 
włosie”) 

20 % 3 

600199 Dzianiny włosowe (inne niż z bawełny lub włókien chemicznych i dzianiny „o 
długim włosie”) 

20 % 5
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600240 Dzianiny o szerokości ≤ 30 cm, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej 
(inne niż zawierające nitkę gumową, dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami 
„o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły 
oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600290 Dzianiny o szerokości ≤ 30 cm, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej 
i nitki gumowej lub tylko nitki gumowej (inne niż dzianiny włosowe, włącznie 
z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600310 Dzianiny z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, o szerokości ≤ 30 cm (inne niż 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600320 Dzianiny z bawełny o szerokości ≤ 30 cm (inne niż zawierające ≥ 5 % masy 
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzia
ninami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne 
artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600330 Dzianiny z włókien syntetycznych o szerokości ≤ 30 cm (inne niż zawierające 
≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600340 Dzianiny z włókien sztucznych o szerokości ≤ 30 cm (inne niż zawierające 
≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600390 Dzianiny o szerokości ≤ 30 cm (inne niż z bawełny, włókien sztucznych, wełny 
lub cienkiej sierści zwierzęcej, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim 
włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny 
impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600410 Dzianiny o szerokości > 30 cm, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej 
(inne niż zawierające nitkę gumową, dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami 
„o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły 
oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 3 

600490 Dzianiny o szerokości > 30 cm, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej 
i nitki gumowej lub tylko nitki gumowej (inne niż dzianiny włosowe, włącznie 
z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600510 Dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, o szerokości > 30 cm (inne niż zawie
rające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5
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600521 Dzianiny osnowowe z bawełny, niebielone lub bielone, włączając wykonane na 
dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż zawierające 
≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600522 Dzianiny osnowowe z bawełny, barwione, włączając wykonane na dziewiarce 
obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż zawierające ≥ 5 % masy 
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzia
ninami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne 
artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600523 Dzianiny osnowowe z bawełny, z przędz o różnych barwach, włączając wyko
nane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600524 Dzianiny osnowowe z bawełny, zadrukowane, włączając wykonane na dzie
wiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż zawierające ≥ 5 % 
masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie 
z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600531 Dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych, niebielone lub bielone, włączając 
wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 3 

600532 Dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych, barwione, włączając wykonane 
na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż zawiera
jące ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600533 Dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych, z przędz o różnych barwach, 
włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości 
> 30 cm (inne niż zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki 
gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzia
niny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregno
wane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600534 Dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych, zadrukowane, włączając wyko
nane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600541 Dzianiny osnowowe z włókien sztucznych, niebielone lub bielone, włączając 
wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5

PL 15.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/329



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

600542 Dzianiny osnowowe z włókien sztucznych, barwione, włączając wykonane na 
dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż zawierające 
≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600543 Dzianiny osnowowe z włókien sztucznych, z przędz o różnych barwach, 
włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości 
> 30 cm (inne niż zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki 
gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzia
niny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregno
wane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600544 Dzianiny osnowowe z włókien sztucznych, zadrukowane, włączając wykonane 
na dziewiarce obszywającej galonem, o szerokości > 30 cm (inne niż zawiera
jące ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 5 

600590 Dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
o szerokości > 30 cm (inne niż z bawełny, z włókien sztucznych, z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub 
nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, 
dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impreg
nowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 3 

600610 Dzianiny o szerokości > 30 cm, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż 
dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600621 Dzianiny z bawełny, niebielone lub bielone, o szerokości > 30 cm (inne niż 
dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600622 Dzianiny z bawełny, barwione, o szerokości > 30 cm (inne niż dzianiny osno
wowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, zawierające 
≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 3 

600623 Dzianiny z bawełny, z przędz o różnych barwach, o szerokości > 30 cm (inne 
niż dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galo
nem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzia
niny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600624 Dzianiny z bawełny, zadrukowane, o szerokości > 30 cm (inne niż dzianiny 
osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, zawiera
jące ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, 
włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki 
i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane) 

20 % 3
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600631 Dzianiny z włókien syntetycznych, niebielone lub bielone, o szerokości 
> 30 cm (inne niż dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce 
obszywającej galonem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub 
nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, 
dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impreg
nowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600632 Dzianiny z włókien syntetycznych, barwione, o szerokości > 30 cm (inne niż 
dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 3 

600633 Dzianiny z włókien syntetycznych, z przędz o różnych barwach, o szerokości 
> 30 cm (inne niż dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce 
obszywającej galonem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub 
nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, 
dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impreg
nowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600634 Dzianiny z włókien syntetycznych, zadrukowane, o szerokości > 30 cm (inne 
niż dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galo
nem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzia
niny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600641 Dzianiny z włókien sztucznych, niebielone lub bielone, o szerokości > 30 cm 
(inne niż dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej 
galonem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej 
i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętel
kowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, 
powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600642 Dzianiny z włókien sztucznych, barwione, o szerokości > 30 cm (inne niż 
dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 3 

600643 Dzianiny z włókien sztucznych, z przędz o różnych barwach, o szerokości 
> 30 cm (inne niż dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce 
obszywającej galonem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub 
nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, 
dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impreg
nowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600644 Dzianiny z włókien sztucznych, zadrukowane, o szerokości > 30 cm (inne niż 
dzianiny osnowowe, włączając wykonane na dziewiarce obszywającej galonem, 
zawierające ≥ 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny 
włosowe, włącznie z dzianinami „o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, 
etykiety, odznaki i podobne artykuły oraz dzianiny impregnowane, powle
czone, pokryte lub laminowane) 

20 % 5 

600690 Dzianiny o szerokości > 30 cm (inne niż z włókien sztucznych, z bawełny, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dzianiny osnowowe, włączając wyko
nane na dziewiarce obszywającej galonem, zawierające ≥ 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nitki gumowej i dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami 
„o długim włosie”, dzianiny pętelkowe, etykiety, odznaki i podobne artykuły 
oraz dzianiny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane) 

20 % 3
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610110 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wełny 
lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (inne niż garnitury, komplety, marynarki, 
spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz spodnie) 

30 % 3 

610120 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, 
z bawełny, dziane (inne niż garnitury, komplety, marynarki, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz spodnie) 

30 % 3 

610130 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien 
chemicznych, dziane (inne niż garnitury, komplety, marynarki, spodnie na 
szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz spodnie) 

30 % 3 

610190 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z mate
riałów włókienniczych, dziane (inne niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, 
bawełny i włókien chemicznych oraz z wyłączeniem garniturów, kompletów, 
marynarek, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz spodni) 

30 % 3 

610210 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (inne niż kostiumy, komplety, 
żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z 
karczkiem typu ogrodniczki) 

30 % 3 

610220 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny, dziane (inne niż kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, 
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodnicz
ki) 

30 % 3 

610230 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
z włókien chemicznych, dziane (inne niż kostiumy, komplety, żakiety, suknie, 
spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki) 

30 % 3 

610290 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, 
wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż z wełny, cienkiej sierści zwie
rzęcej, bawełny i włókien chemicznych oraz z wyłączeniem kostiumów, 
kompletów, żakietów, sukni, spódnic, spódnico-spodni, spodni, spodni na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki) 

30 % 3 

610311 Garnitury męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane 
(z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610312 Garnitury męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610319 Garnitury męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, włókien syntetycznych i z wyłączeniem 
dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610321 Komplety męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane 
(z wyłączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610322 Komplety męskie lub chłopięce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem kompletów 
narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610323 Komplety męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5
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610329 Komplety męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych i z wyłączeniem 
kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610331 Marynarki męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
z dzianin (z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610332 Marynarki męskie lub chłopięce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem kurtek od 
wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610333 Marynarki męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610339 Marynarki męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych i z 
wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610341 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (z wyłą
czeniem strojów kąpielowych i kalesonów) 

30 % 5 

610342 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem strojów kąpielowych 
i kalesonów) 

30 % 5 

610343 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem strojów 
kąpielowych i kalesonów) 

30 % 5 

610349 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych i z wyłączeniem 
strojów kąpielowych i kalesonów) 

30 % 5 

610411 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610412 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem kombi
nezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610413 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłą
czeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610419 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne 
niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych 
i z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610421 Komplety damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610422 Komplety damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem 
kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610423 Komplety damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłą
czeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610429 Komplety damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych 
i z wyłączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5
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610431 Żakiety damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane 
(z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610432 Żakiety damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem kurtek od 
wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610433 Żakiety damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610439 Żakiety damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych i z 
wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610441 Suknie damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane 
(z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

610442 Suknie damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem halek) 30 % 5 

610443 Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem halek) 

30 % 5 

610444 Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien sztucznych, dziane (z wyłączeniem 
halek) 

30 % 5 

610449 Suknie damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny, włókien syntetycznych lub sztucz
nych i z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

610451 Spódnice i spódnico-spodnie damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

610452 Spódnice i spódnico-spodnie damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z 
wyłączeniem halek) 

30 % 5 

610453 Spódnice i spódnico-spodnie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, 
dziane (z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

610459 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókien
niczych, dziane (inne niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub 
włókien syntetycznych i z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

610461 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (z 
wyłączeniem fig i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610462 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem fig i strojów kąpie
lowych) 

30 % 5 

610463 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem fig 
i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

610469 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych i z wyłączeniem 
fig i strojów kąpielowych) 

30 % 5
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610510 Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem koszul 
nocnych, T-shirts, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

30 % 5 

610520 Koszule męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, dziane (z wyłączeniem 
koszul nocnych, T-shirts, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

30 % 5 

610590 Koszule męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż 
z bawełny lub włókien chemicznych i z wyłączeniem koszul nocnych, T-shirts, 
koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

30 % 5 

610610 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane 
(z wyłączeniem T-shirts i trykotów) 

30 % 5 

610620 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien 
chemicznych, dziane (z wyłączeniem T-shirts i trykotów) 

30 % 5 

610690 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z materiałów 
włókienniczych, dziane (inne niż z bawełny lub włókien chemicznych i z 
wyłączeniem T-shirts i trykotów) 

30 % 5 

610711 Kalesony i majtki, męskie lub chłopięce, z bawełny, dziane 30 % 5 

610712 Kalesony i majtki, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, dziane 30 % 5 

610719 Kalesony i majtki, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych, dziane 
(inne niż z bawełny lub włókien chemicznych) 

30 % 5 

610721 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z bawełny, dziane (z wyłącze
niem trykotów i koszulek trykotowych) 

30 % 5 

610722 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych, dziane 
(z wyłączeniem trykotów i koszulek trykotowych) 

30 % 5 

610729 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych, 
dziane (inne niż z bawełny lub włókien chemicznych i z wyłączeniem trykotów 
i koszulek trykotowych) 

30 % 5 

610791 Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, 
z bawełny, dziane 

30 % 5 

610792 Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, 
z włókien chemicznych, dziane 

30 % 5 

610799 Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z mate
riałów włókienniczych, dziane (inne niż z bawełny lub włókien chemicznych) 

30 % 5 

610811 Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych, dziane (z 
wyłączeniem T-shirts i trykotów) 

30 % 5 

610819 Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane 
(inne niż z włókien chemicznych i z wyłączeniem T-shirts i trykotów) 

30 % 5 

610821 Majtki i figi, damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane 30 % 5 

610822 Majtki i figi, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych, dziane 30 % 5
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610829 Majtki i figi, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane 
(inne niż z bawełny lub włókien chemicznych) 

30 % 5 

610831 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłą
czeniem T-shirts, trykotów i peniuarów) 

30 % 5 

610832 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych, 
dziane (z wyłączeniem T-shirts, trykotów i peniuarów) 

30 % 5 

610839 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienni
czych, dziane (inne niż z bawełny i włókien chemicznych oraz z wyłączeniem 
T-shirts, trykotów i peniuarów) 

30 % 5 

610891 Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły, damskie 
lub dziewczęce, z bawełny, dziane (z wyłączeniem trykotów, półhalek, halek, 
majtek i fig, koszul nocnych, piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych 
artykułów) 

30 % 5 

610892 Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły, damskie 
lub dziewczęce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem trykotów, półhalek, 
halek, majtek i fig, koszul nocnych, piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów 
i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610899 Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły, damskie 
lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż z bawełny lub 
włókien chemicznych i z wyłączeniem trykotów, półhalek, halek, majtek i fig, 
koszul nocnych, piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

30 % 5 

610910 T-shirts, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, z bawełny, dziane 30 % 5 

610990 T-shirts, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, z materiałów włókienniczych, 
dziane (inne niż z bawełny) 

30 % 5 

611011 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem kamizelek wywatowanych) 

30 % 5 

611012 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z sierści kóz 
kaszmirskich, dziane (z wyłączeniem artykułów pikowanych) 

30 % 5 

611019 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z cienkiej 
sierści zwierzęcej, dziane (inne niż z sierści kóz kaszmirskich i z wyłączeniem 
artykułów pikowanych) 

30 % 5 

611020 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z bawełny, 
dziane (z wyłączeniem kamizelek wywatowanych) 

30 % 5 

611030 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z włókien 
chemicznych, dziane (z wyłączeniem kamizelek wywatowanych) 

30 % 5 

611090 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z materiałów 
włókienniczych, dziane (inne niż z wełny, z cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny 
lub włókien chemicznych i z wyłączeniem kamizelek wywatowanych) 

30 % 5 

611110 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej, dziane (z wyłączeniem czepków) 

30 % 5
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611120 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z bawełny, dziane (z wyłączeniem 
czepków) 

30 % 5 

611130 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z włókien syntetycznych, dziane (z 
wyłączeniem czepków) 

30 % 5 

611190 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z materiałów włókienniczych, 
dziane (inne niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
syntetycznych i z wyłączeniem czepków) 

30 % 5 

611211 Dresy z bawełny, dziane 30 % 5 

611212 Dresy z włókien syntetycznych, dziane 30 % 3 

611219 Dresy z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż z bawełny lub włókien 
syntetycznych) 

30 % 3 

611220 Ubiory narciarskie z dzianin 30 % 5 

611231 Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych, dziane 30 % 5 

611239 Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych, dziane 
(inne niż z włókien syntetycznych) 

30 % 5 

611241 Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych, dziane 30 % 5 

611249 Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych, dziane 
(inne niż z włókien syntetycznych) 

30 % 5 

611300 Odzież z dzianin gumowanych lub impregnowanych, powleczonych lub pokry
tych tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami (z wyłączeniem odzieży 
i dodatków odzieżowych dla niemowląt) 

30 % 5 

611410 Odzież specjalistyczna przeznaczona dla osób wykonujących różne zawody, dla 
sportowców lub do innych celów, gdzie indziej niewymieniona, z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, dziana 

30 % 5 

611420 Odzież specjalistyczna przeznaczona dla osób wykonujących różne zawody, dla 
sportowców lub do innych celów, gdzie indziej niewymieniona, z bawełny, 
dziana 

30 % 5 

611430 Odzież specjalistyczna przeznaczona dla osób wykonujących różne zawody, dla 
sportowców lub do innych celów, gdzie indziej niewymieniona, z włókien 
chemicznych, dziana 

30 % 3 

611490 Odzież specjalistyczna przeznaczona dla osób wykonujących różne zawody, dla 
sportowców lub do innych celów, gdzie indziej niewymieniona, z materiałów 
włókienniczych, dziana (inna niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny 
i włókien chemicznych) 

30 % 3 

611511 Rajstopy i trykoty, z włókien syntetycznych, dziane, o masie liniowej nitki 
pojedynczej < 67 decyteksów 

30 % 5 

611512 Rajstopy i trykoty, z włókien syntetycznych, dziane, o masie liniowej nitki 
pojedynczej ≥ 67 decyteksów 

30 % 5 

611519 Rajstopy i trykoty, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż z włókien 
syntetycznych i wyroby pończosznicze dla niemowląt) 

30 % 5
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611520 Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), 
z dzianin o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów (inne niż rajstopy 
i trykoty) 

30 % 5 

611591 Pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, pełnej długości lub do 
kolan (podkolanówki), włącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem 
bez nakładanych podeszew, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (inne 
niż rajstopy i trykoty, damskie pończochy pełnej długości lub do kolan (pod
kolanówki), o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów i wyroby 
pończosznicze dla niemowląt) 

30 % 5 

611592 Pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, pełnej długości lub do 
kolan (podkolanówki), włącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem 
bez nakładanych podeszew, z bawełny, dziane (inne niż rajstopy i trykoty, 
damskie pończochy pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), o masie 
liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów i wyroby pończosznicze dla 
niemowląt) 

30 % 5 

611593 Pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, pełnej długości lub do 
kolan (podkolanówki), włącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem 
bez nakładanych podeszew, z włókien syntetycznych, dziane (inne niż rajstopy 
i trykoty, damskie pończochy pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), 
o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów i wyroby pończosznicze 
dla niemowląt) 

30 % 5 

611599 Pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, pełnej długości lub do 
kolan (podkolanówki), włącznie z pończochami przeciwżylakowymi i obuwiem 
bez nakładanych podeszew, z materiałów włókienniczych, dziane (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, 
rajstopy i trykoty, damskie pończochy pełnej długości lub do kolan (podkola
nówki), o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów i wyroby 
pończosznicze dla niemowląt) 

30 % 5 

611610 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone 
lub pokryte tworzywami sztucznymi lub gumą, z dzianin 

30 % 5 

611691 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, dziane (inne niż dla niemowląt) 

30 % 5 

611692 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z bawełny, dziane (inne niż 
impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucznymi lub gumą 
oraz dla niemowląt) 

30 % 5 

611693 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z włókien syntetycznych, 
dziane (inne niż impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucz
nymi lub gumą oraz dla niemowląt) 

30 % 5 

611699 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z materiałów włókienniczych, 
dziane (inne niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
syntetycznych, impregnowane, powleczone lub pokryte tworzywami sztucz
nymi lub gumą oraz dla niemowląt) 

30 % 5 

611710 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, z dzianin 30 % 5 

611720 Krawaty, muszki i fulary, z dzianin 30 % 5 

611780 Gotowe dodatki odzieżowe, z dzianin, gdzie indziej niewymienione (inne niż 
szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne oraz krawaty, muszki i fulary) 

30 % 5 

611790 Części odzieży lub dodatki odzieżowe, z dzianin, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

620111 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne 
niż z dzianin) 

30 % 5
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620112 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

620113 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

620119 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych 
oraz z dzianin) 

30 % 5 

620191 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem garniturów, kompletów, marynarek 
i spodni) 

30 % 5 

620192 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem garniturów, kompletów, marynarek, spodni i górnych 
części ubiorów narciarskich) 

30 % 5 

620193 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych (inne niż 
z dzianin oraz z wyłączeniem garniturów, kompletów, marynarek, spodni 
i górnych części ubiorów narciarskich) 

30 % 5 

620199 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne 
niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, i z 
dzianin oraz z wyłączeniem garniturów, kompletów, marynarek i spodni) 

30 % 5 

620211 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(inne niż z dzianin) 

30 % 5 

620212 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

620213 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

620219 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych 
oraz z dzianin) 

30 % 5 

620291 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem kostiumów, kompletów, 
żakietów i spodni) 

30 % 5 

620292 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kostiumów, kompletów, żakietów, spodni i górnych części 
ubiorów narciarskich) 

30 % 5 

620293 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem kostiumów, kompletów, żakietów, spodni 
i górnych części ubiorów narciarskich) 

30 % 5 

620299 Anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wiatrówki, kurtki od wiatru 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych 
(inne niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicz
nych, i z dzianin oraz z wyłączeniem kostiumów, kompletów, żakietów i spod
ni) 

30 % 5
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620311 Garnitury męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż 
z dzianin oraz z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

30 % 5 

620312 Garnitury męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620319 Garnitury męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej lub włókien syntetycznych, i z dzianin oraz z wyłą
czeniem dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620321 Komplety męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż 
z dzianin oraz z wyłączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620322 Komplety męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłącze
niem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620323 Komplety męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620329 Komplety męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z dzianin oraz 
z wyłączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620331 Marynarki męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620332 Marynarki męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłącze
niem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620333 Marynarki męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620339 Marynarki męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z 
dzianin oraz z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620341 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kalesonów i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620342 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem kale
sonów i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620343 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin oraz z wyłą
czeniem kalesonów i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620349 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, cienkiej 
sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z dzianin oraz z wyłą
czeniem kalesonów i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620411 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpie
lowych) 

30 % 5 

620412 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłą
czeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5
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620413 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620419 Kostiumy damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z 
dzianin oraz z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

30 % 5 

620421 Komplety damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpie
lowych) 

30 % 5 

620422 Komplety damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłą
czeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620423 Komplety damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620429 Komplety damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z 
dzianin oraz z wyłączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

30 % 5 

620431 Żakiety damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620432 Żakiety damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłą
czeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620433 Żakiety damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620439 Żakiety damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z 
dzianin oraz z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620441 Suknie damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż 
z dzianin i z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620442 Suknie damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin i z wyłączeniem 
halek) 

30 % 5 

620443 Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin i z 
wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620444 Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien sztucznych (inne niż z dzianin i z 
wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620449 Suknie damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, i z dzianin oraz 
z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620451 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620452 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż 
z dzianin oraz z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620453 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 
(inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem halek) 

30 % 5
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620459 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókien
niczych (inne niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
syntetycznych, i z dzianin oraz z wyłączeniem halek) 

30 % 5 

620461 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż 
z dzianin oraz z wyłączeniem fig i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620462 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem fig 
i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620463 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin oraz 
z wyłączeniem fig i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620469 Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty, 
damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, cien
kiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, i z dzianin oraz 
z wyłączeniem fig i strojów kąpielowych) 

30 % 5 

620510 Koszule męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż 
z dzianin oraz z wyłączeniem koszul nocnych, koszulek trykotowych i pozos
tałych trykotów) 

30 % 5 

620520 Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłącze
niem koszul nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

30 % 5 

620530 Koszule męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych (inne niż z dzianin oraz 
z wyłączeniem koszul nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

30 % 5 

620590 Koszule męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, i z dzianin oraz 
z wyłączeniem koszul nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

30 % 5 

620610 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem trykotów) 

30 % 5 

620620 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem trykotów) 

30 % 5 

620630 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem trykotów) 

30 % 5 

620640 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien 
chemicznych (inne niż z dzianin i z wyłączeniem trykotów) 

30 % 5 

620690 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z materiałów 
włókienniczych (inne niż z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, wełny, cienkiej 
sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, i z dzianin oraz z wyłą
czeniem trykotów) 

30 % 5 

620711 Kalesony i majtki, męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin) 30 % 5 

620719 Kalesony i majtki, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z bawełny i z dzianin) 

30 % 5 

620721 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem trykotów, koszulek trykotowych i kalesonów) 

30 % 5
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620722 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem trykotów, koszulek trykotowych i kaleso
nów) 

30 % 5 

620729 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych 
(inne niż z bawełny lub włókien chemicznych i z dzianin oraz z wyłączeniem 
trykotów, koszulek trykotowych i kalesonów) 

30 % 5 

620791 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłącze
niem kalesonów, koszul nocnych i piżam) 

30 % 5 

620792 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych (inne niż z dzianin oraz 
z wyłączeniem kalesonów, koszul nocnych i piżam) 

30 % 5 

620799 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z bawełny lub włókien chemicznych i z dzianin oraz wyłączeniem kalesonów, 
koszul nocnych i piżam) 

30 % 5 

620811 Półhaki i halki, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (inne niż 
z dzianin i z wyłączeniem trykotów) 

30 % 5 

620819 Półhaki i halki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z włókien chemicznych i z dzianin oraz z wyłączeniem trykotów) 

30 % 5 

620821 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z bawełny (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem trykotów i peniuarów) 

30 % 5 

620822 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (inne 
niż z dzianin oraz z wyłączeniem trykotów i peniuarów) 

30 % 5 

620829 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych 
(inne niż z bawełny i włókien chemicznych i z dzianin oraz z wyłączeniem 
trykotów i peniuarów) 

30 % 5 

620891 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpie
lowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem półhalek, halek, koszul 
nocnych i piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620892 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpie
lowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien 
chemicznych (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem półhalek, halek, koszul 
nocnych i piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620899 Koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpie
lowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z mate
riałów włókienniczych (inne niż z bawełny lub włókien chemicznych i z 
dzianin oraz z wyłączeniem półhalek, halek, koszul nocnych i piżam, biusto
noszy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

30 % 5 

620910 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej (inne niż z dzianin i z wyłączeniem czepków) 

30 % 5 

620920 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z bawełny (inne niż z dzianin i z 
wyłączeniem czepków) 

30 % 5
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620930 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z włókien syntetycznych (inne niż 
z dzianin i z wyłączeniem czepków) 

30 % 5 

620990 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z materiałów włókienniczych (inne 
niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, 
i z dzianin oraz z wyłączeniem czepków) 

30 % 5 

621010 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, nawet impregnowanych, powleczonych, 
pokrytych lub laminowanych (z wyłączeniem odzieży i dodatków odzieżowych 
dla niemowląt) 

30 % 5 

621020 Odzież typu określonego w podpozycjach od 6201.11 do 6201.19, gumowana 
lub impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana tworzywami sztucz
nymi lub innymi substancjami 

30 % 5 

621030 Odzież typu określonego w podpozycjach od 6202.11 do 6202.19, gumowana 
lub impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana tworzywami sztucz
nymi lub innymi substancjami 

30 % 5 

621040 Odzież męska lub chłopięca, z materiałów włókienniczych, gumowana lub 
impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana tworzywami sztucznymi 
lub innymi substancjami (z wyłączeniem odzieży typu określonego w podpozy
cjach od 6201.11 do 6201.19 oraz odzieży i dodatków odzieżowych dla 
niemowląt) 

30 % 5 

621050 Odzież damska lub dziewczęca, z materiałów włókienniczych, gumowana lub 
impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana tworzywami sztucznymi 
lub innymi substancjami (z wyłączeniem odzieży typu określonego w podpozy
cjach od 6202.11 do 6202.19 oraz odzieży i dodatków odzieżowych dla 
niemowląt) 

30 % 5 

621111 Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce (inne niż z dzianin) 30 % 5 

621112 Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce (inne niż z dzianin) 30 % 5 

621120 Ubiory narciarskie (inne niż z dzianin) 30 % 5 

621131 Dresy i pozostała odzież, męska lub chłopięca, gdzie indziej niewymieniona, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inna niż z dzianin) 

30 % 5 

621132 Dresy i pozostała odzież, męska lub chłopięca, gdzie indziej niewymieniona, 
z bawełny (inna niż z dzianin) 

30 % 5 

621133 Dresy i pozostała odzież, męska lub chłopięca, gdzie indziej niewymieniona, 
z włókien chemicznych (inna niż z dzianin) 

30 % 3 

621139 Dresy i pozostała odzież, męska lub chłopięca, gdzie indziej niewymieniona, 
z materiałów włókienniczych (inna niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, 
bawełny lub włókien chemicznych oraz z dzianin) 

30 % 3 

621141 Dresy i pozostała odzież, damska lub dziewczęca, gdzie indziej niewymieniona, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (inna niż z dzianin) 

30 % 3 

621142 Dresy i pozostała odzież, damska lub dziewczęca, gdzie indziej niewymieniona, 
z bawełny (inna niż z dzianin) 

30 % 5 

621143 Dresy i pozostała odzież, damska lub dziewczęca, gdzie indziej niewymieniona, 
z włókien chemicznych (inna niż z dzianin) 

30 % 3
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621149 Dresy i pozostała odzież, damska lub dziewczęca, gdzie indziej niewymieniona, 
z materiałów włókienniczych (inna niż z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, 
bawełny lub włókien chemicznych oraz z dzianin) 

30 % 3 

621210 Biustonosze z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju, nawet uelastycz
nione, włącznie z wykonanymi z dzianin 

30 % 5 

621220 Pasy i paso-majtki, z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju, nawet 
uelastycznione, włącznie z wykonanymi z dzianin (inne niż pasy i gorsety 
wykonane całkowicie z gumy) 

30 % 5 

621230 Gorsety z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju, nawet uelastycz
nione, włącznie z wykonanymi z dzianin 

30 % 5 

621290 Gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, 
włącznie z częściami biustonoszy, pasów, paso-majtek i gorsetów z materiałów 
włókienniczych wszelkiego rodzaju, nawet uelastycznione, włącznie z wykona
nymi z dzianin (inne niż pełne biustonosze, pasy, paso-majtki i gorsety) 

30 % 5 

621310 Chusteczki do nosa, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu, w których wymiar 
żadnego boku nie przekracza 60 cm (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621320 Chusteczki do nosa, z bawełny, w których wymiar żadnego boku nie prze
kracza 60 cm (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621390 Chusteczki do nosa, z materiałów włókienniczych, w których wymiar żadnego 
boku nie przekracza 60 cm (inne niż z jedwabiu, odpadów jedwabiu lub 
bawełny i z dzianin) 

30 % 5 

621410 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621420 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621430 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z włókien syntetycz
nych (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621440 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z włókien sztucz
nych (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621490 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z materiałów 
włókienniczych (inne niż z jedwabiu, odpadów jedwabiu, wełny, cienkiej sierści 
zwierzęcej lub włókien chemicznych oraz z dzianin) 

30 % 5 

621510 Krawaty, muszki i fulary, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (inne niż z dzia
nin) 

30 % 5 

621520 Krawaty, muszki i fulary, z włókien chemicznych (inne niż z dzianin) 30 % 5 

621590 Krawaty, muszki i fulary, z materiałów włókienniczych (inne niż z jedwabiu, 
odpadów jedwabiu lub włókien chemicznych oraz z dzianin) 

30 % 5 

621600 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z materiałów włókienniczych 
wszelkiego rodzaju (inne niż z dzianin i dla niemowląt) 

30 % 5
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621710 Gotowe dodatki odzieżowe z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju, 
gdzie indziej niewymienione (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

621790 Części odzieży lub dodatków odzieżowych, z materiałów włókienniczych 
wszelkiego rodzaju, gdzie indziej niewymienione (inne niż z dzianin) 

30 % 5 

630110 Koce elektryczne z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju 30 % 5 

630120 Koce i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem elektrycz
nych, obrusów, narzut i artykułów pościelowych oraz podobnych artykułów 
wyposażenia wnętrz objętych pozycją 9404) 

30 % 5 

630130 Koce i pledy, z bawełny (z wyłączeniem elektrycznych, obrusów, narzut i arty
kułów pościelowych oraz podobnych artykułów wyposażenia wnętrz objętych 
pozycją 9404) 

30 % 5 

630140 Koce i pledy, z włókien syntetycznych (z wyłączeniem elektrycznych, obrusów, 
narzut i artykułów pościelowych oraz podobnych artykułów wyposażenia 
wnętrz objętych pozycją 9404) 

30 % 5 

630190 Koce i pledy, z materiałów włókienniczych (inne niż z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych oraz z wyłączeniem elektrycz
nych, obrusów, narzut i artykułów pościelowych oraz podobnych artykułów 
wyposażenia wnętrz objętych pozycją 9404) 

30 % 5 

630210 Bielizna pościelowa z dzianin 30 % 5 

630221 Bielizna pościelowa zadrukowana, z bawełny (inna niż z dzianin) 30 % 5 

630222 Bielizna pościelowa zadrukowana, z włókien chemicznych (inna niż z dzianin) 30 % 5 

630229 Bielizna pościelowa zadrukowana, z materiałów włókienniczych (inna niż 
z bawełny i włókien chemicznych oraz z dzianin) 

30 % 5 

630231 Bielizna pościelowa z bawełny (inna niż zadrukowana i z dzianin) 30 % 5 

630232 Bielizna pościelowa z włókien chemicznych (inna niż zadrukowana i z dzianin) 30 % 5 

630239 Bielizna pościelowa z materiałów włókienniczych (inna niż z bawełny i włókien 
chemicznych, zadrukowana oraz z dzianin) 

30 % 5 

630240 Bielizna stołowa, z dzianin 30 % 5 

630251 Bielizna stołowa z bawełny (inna niż z dzianin) 30 % 5 

630252 Bielizna stołowa z lnu (inna niż z dzianin) 30 % 5 

630253 Bielizna stołowa z włókien chemicznych (inna niż z dzianin) 30 % 5 

630259 Bielizna stołowa z materiałów włókienniczych (inna niż z bawełny, lnu lub 
włókien chemicznych oraz z dzianin) 

30 % 5 

630260 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin ręcznikowych pętelkowych 
(frotte) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny (z 
wyłączeniem ścierek do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek 
do kurzu) 

30 % 5
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630291 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z bawełny (z wyłączeniem bielizny 
z materiałów włókienniczych pętelkowych, ścierek do podłogi, ścierek do pole
rowania, zmywaków i ścierek do kurzu) 

30 % 5 

630292 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z lnu (z wyłączeniem, ścierek do 
podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek do kurzu) 

30 % 5 

630293 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z włókien chemicznych (z wyłączeniem 
ścierek do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek do kurzu) 

30 % 5 

630299 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z materiałów włókienniczych (inna niż 
z bawełny, lnu lub włókien chemicznych oraz z wyłączeniem ścierek do 
podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek do kurzu) 

30 % 5 

630311 Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, lambrekiny okienne lub łóżkowe, 
z bawełny, dziane (z wyłączeniem markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

30 % 5 

630312 Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, lambrekiny okienne lub łóżkowe, 
z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem markiz i zasłon przeciwsło
necznych) 

30 % 5 

630319 Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, lambrekiny okienne lub łóżkowe, 
dziane (inne niż z bawełny lub włókien syntetycznych oraz z wyłączeniem 
markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

30 % 5 

630391 Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, lambrekiny okienne lub łóżkowe, 
z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem markiz i zasłon przeciw
słonecznych) 

30 % 5 

630392 Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, lambrekiny okienne lub łóżkowe, 
z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin oraz z wyłączeniem markiz 
i zasłon przeciwsłonecznych) 

30 % 5 

630399 Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, lambrekiny okienne lub łóżkowe, 
z materiałów włókienniczych (inne niż z bawełny lub włókien syntetycznych 
i z dzianin oraz z wyłączeniem markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

30 % 5 

630411 Narzuty z dzianin (z wyłączeniem bielizny pościelowej, kołder i pierzyn) 30 % 5 

630419 Narzuty z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem bielizny pościelowej, kołder i pierzyn) 

30 % 5 

630491 Artykuły wyposażenia wnętrz, z dzianin (z wyłączeniem koców i pledów, 
bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny toaletowej, bielizny kuchennej, 
firanek, zasłon, włącznie z draperiami, lambrekinów okiennych lub łóżkowych, 
narzut, abażurów i artykułów objętych pozycją 9404) 

30 % 5 

630492 Artykuły wyposażenia wnętrz, z bawełny (inne niż z dzianin oraz z wyłącze
niem koców i pledów, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny toaleto
wej, bielizny kuchennej, firanek, zasłon, włącznie z draperiami, lambrekinów 
okiennych lub łóżkowych, narzut, abażurów i artykułów objętych pozycją 
9404) 

30 % 5 

630493 Artykuły wyposażenia wnętrz, z włókien syntetycznych (inne niż z dzianin 
oraz z wyłączeniem koców i pledów, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, 
bielizny toaletowej, bielizny kuchennej, firanek, zasłon, włącznie z draperiami, 
lambrekinów okiennych lub łóżkowych, narzut, abażurów i artykułów objętych 
pozycją 9404) 

30 % 5
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630499 Artykuły wyposażenia wnętrz, z materiałów włókienniczych (inne niż z bawełny 
lub włókien syntetycznych i z dzianin oraz z wyłączeniem koców i pledów, 
bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny toaletowej, bielizny kuchennej, 
firanek, zasłon, włącznie z draperiami, lambrekinów okiennych lub łóżkowych, 
narzut, abażurów i artykułów objętych pozycją 9404) 

30 % 5 

630510 Worki i torby, do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303 

10 % 2 

630520 Worki i torby, do pakowania towarów, z bawełny 10 % 5 

630532 Opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie, do pakowania towarów, z materiałów 
włókienniczych syntetycznych lub chemicznych 

10 % 5 

630533 Worki i torby, do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub polipropy
lenowej, lub podobnej (inne niż opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie) 

10 % 5 

630539 Worki i torby, do pakowania towarów, z materiałów włókienniczych synte
tycznych lub chemicznych (inne niż z taśmy polietylenowej lub polipropyle
nowej lub podobnej i opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie) 

10 % 5 

630590 Worki i torby, do pakowania towarów, z materiałów włókienniczych (inne niż 
z chemicznych, bawełny, juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych 
objętych pozycją 5303) 

10 % 5 

630611 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne, z bawełny (z wyłączeniem 
płaskich ochronnych pokryć z lekkich tkanin w formie plandek) 

30 % 5 

630612 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne, z włókien syntetycznych (z 
wyłączeniem płaskich ochronnych pokryć z lekkich tkanin, w formie plandek) 

30 % 5 

630619 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne, z materiałów włókienniczych 
(inne niż z bawełny lub włókien syntetycznych i z wyłączeniem płaskich 
ochronnych pokryć z lekkich tkanin, w formie plandek) 

30 % 5 

630621 Namioty z bawełny (z wyłączeniem tropików) 30 % 5 

630622 Namioty z włókien syntetycznych (z wyłączeniem tropików) 30 % 5 

630629 Namioty z materiałów włókienniczych (inne niż z bawełny lub włókien synte
tycznych i z wyłączeniem tropików) 

30 % 5 

630631 Żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych, z włókien 
syntetycznych 

30 % 3 

630639 Żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych, z materiałów 
włókienniczych (inne niż z włókien syntetycznych) 

30 % 3 

630641 Materace nadmuchiwane z bawełny 30 % 3 

630649 Materace nadmuchiwane z materiałów włókienniczych (inne niż z bawełny) 30 % 5 

630691 Wyposażenie kempingowe z bawełny (z wyłączeniem namiotów, markiz 
i zasłon przeciwsłonecznych, żagli, materaców nadmuchiwanych, plecaków 
i podobnych pojemników, śpiworów z wypełnieniem, materaców i poduszek) 

30 % 3
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630699 Wyposażenie kempingowe z materiałów włókienniczych (inne niż z bawełny 
z wyłączeniem namiotów, markiz i zasłon przeciwsłonecznych, żagli, mate
raców nadmuchiwanych, plecaków i podobnych pojemników, śpiworów 
z wypełnieniem, materaców i poduszek) 

30 % 3 

630710 Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czysz
czenia, z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju 

30 % 3 

630720 Kamizelki i pasy ratunkowe, z materiałów włókienniczych wszelkiego rodzaju 30 % 3 

630790 Artykuły gotowe z materiałów włókienniczych, włącznie z wykrojami odzieży, 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

630800 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykony
wania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub 
podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży 
detalicznej (inne niż zestawy przeznaczone do wyrobu odzieży) 

30 % 3 

630900 Odzież używana i używane dodatki odzieżowe, koce i pledy, bielizna do użytku 
domowego i artykuły wyposażenia wnętrz, z materiałów włókienniczych wszel
kiego rodzaju, włącznie z obuwiem oraz nakryciami głowy wszelkich rodzajów, 
wykazujące widoczne oznaki używania i dostarczane luzem lub w belach, 
workach lub podobnych opakowaniach (z wyłączeniem dywanów, innych 
pokryć podłogowych i dekoracyjnych) 

30 % 5 

631010 Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte 
artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókienniczych, 
sortowane 

30 % 3 

631090 Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte 
artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókienniczych 
(inne niż sortowane) 

30 % 3 

640110 Obuwie nieprzemakalne z metalowym noskiem ochronnym, z podeszwami 
zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są 
przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, 
gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami (z wyłączeniem butów 
łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami, nagolenników lub 
podobnych ochraniaczy sportowych) 

30 % 3 

640191 Obuwie nieprzemakalne, zakrywające kolano, z podeszwami zewnętrznymi 
i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane 
do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrę
tów, kołków lub podobnymi sposobami (z wyłączeniem obuwia z metalowym 
noskiem ochronnym, butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub 
wrotkami, nagolenników lub podobnych ochraniaczy sportowych) 

30 % 3 

640192 Obuwie nieprzemakalne, zakrywające kostkę, ale niezakrywające kolana, z pode
szwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie 
są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowa
nia, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami (z wyłączeniem 
obuwia z metalowym noskiem ochronnym, obuwia ortopedycznego, butów 
łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami oraz obuwia o charak
terze zabawek) 

30 % 3 

640199 Obuwie nieprzemakalne, niezakrywające kostki ani kolana, z podeszwami 
zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są 
przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, 
gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami (z wyłączeniem obuwia 
z metalowym noskiem ochronnym, obuwia ortopedycznego, butów łyżwiar
skich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami oraz obuwia o charakterze 
zabawek) 

30 % 3 

640212 Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowboardowe, z pode
szwami zewnętrznymi i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłą
czeniem obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401) 

30 % 3
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640219 Obuwie sportowe z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub 
tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego objętego 
pozycją 6401, butów narciarskich, butów do biegów narciarskich, butów snow
boardowych oraz butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrot
kami) 

30 % 3 

640220 Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw 
sztucznych, z wierzchnimi paskami lub rzemykami przymocowanymi do pode
szwy za pomocą kołków (z wyłączeniem obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 3 

640230 Obuwie, z metalowym noskiem ochronnym, z podeszwami zewnętrznymi 
i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia nieprze
makalnego objętego pozycją 6401, obuwia sportowego i obuwia ortopedycz
nego) 

30 % 3 

640291 Obuwie, zakrywające kostkę, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami 
z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia z metalowym 
noskiem ochronnym, obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, 
obuwia sportowego, obuwia ortopedycznego i obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 3 

640299 Obuwie z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw 
sztucznych (z wyłączeniem obuwia zakrywającego kostkę lub z wierzchnimi 
paskami lub rzemykami przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków, 
obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, sportowego, ortopedycznego 
i obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 3 

640312 Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowboardowe, o pode
szwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub 
skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej 

30 % 3 

640319 Obuwie sportowe o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, 
skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej (z 
wyłączeniem butów narciarskich, butów do biegów narciarskich, butów snow
boardowych i butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami) 

30 % 3 

640320 Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry wyprawionej i cholewkach 
z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca 

30 % 5 

640330 Obuwie o cholewkach ze skóry wyprawionej, na drewnianym spodzie lub 
platformie, bez podeszwy wewnętrznej i ochronnego noska metalowego 

30 % 3 

640340 Obuwie z metalowym ochronnym noskiem, o podeszwach zewnętrznych 
z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholew
kach ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem obuwia sportowego i obuwia orto
pedycznego) 

30 % 5 

640351 Obuwie o podeszwach zewnętrznych i cholewkach ze skóry wyprawionej, 
zakrywające kostkę (z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym, 
obuwia sportowego, ortopedycznego i obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 3 

640359 Obuwie o podeszwach zewnętrznych i cholewkach ze skóry wyprawionej (z 
wyłączeniem zakrywającego kostkę, obuwia z metalowym noskiem ochron
nym, na drewnianym spodzie lub platformie, bez podeszwy wewnętrznej, 
o cholewkach z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca, 
obuwia sportowego, ortopedycznego i obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 5 

640391 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę (z wyłącze
niem obuwia z metalowym noskiem ochronnym, obuwia sportowego, ortope
dycznego i obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 3 

640399 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej i cholewkach ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem obuwia zakrywa
jącego kostkę, obuwia z metalowym noskiem ochronnym, na drewnianym 
spodzie lub platformie, bez podeszwy wewnętrznej, obuwia sportowego, orto
pedycznego i obuwia o charakterze zabawek) 

30 % 5
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640411 Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, 
buty treningowe i podobne, o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw 
sztucznych oraz cholewkach z materiałów włókienniczych 

30 % 3 

640419 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych oraz 
cholewkach z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem obuwia sportowego, 
włączając buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty 
treningowe i podobne, oraz butów o charakterze zabawek) 

30 % 3 

640420 Obuwie o podeszwach zewnętrznych ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 
i cholewkach z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem obuwia o charak
terze zabawek) 

30 % 5 

640510 Obuwie o cholewkach ze skóry wyprawionej lub wtórnej (z wyłączeniem 
obuwia o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry 
wyprawionej lub wtórnej i o cholewkach ze skóry wyprawionej, obuwia orto
pedycznego i o charakterze zabawek) 

30 % 5 

640520 Obuwie o cholewkach z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem obuwia 
o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej 
lub wtórnej, obuwia ortopedycznego i o charakterze zabawek) 

30 % 5 

640590 Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy lub tworzyw sztucznych i cholew
kach wykonanych z materiału innego niż z guma, tworzywa sztuczne, skóra 
wyprawiona lub materiały włókiennicze; obuwie o podeszwach zewnętrznych 
ze skóry wyprawionej lub wtórnej i cholewkach innych niż ze skóry wypra
wionej lub materiałów włókienniczych; obuwie o podeszwach zewnętrznych 
z drewna, korka, tektury, skóry futerkowej, filcu, słomy, luffy itp. i o cholew
kach innych niż ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub materiałów włókien
niczych, gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

640610 Cholewki i ich części (z wyłączeniem usztywniaczy i części głównych wyko
nanych z azbestu) 

20 % 2 

640620 Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub tworzyw sztucznych 20 % 2 

640691 Części obuwia, z drewna 20 % 2 

640699 Części obuwia (z wyłączeniem podeszew zewnętrznych i obcasów z gumy lub 
tworzyw sztucznych, cholewek i ich części oraz głównych części wykonanych 
z drewna lub azbestu) 

20 % 2 

650100 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane i bez 
rond; płaty i rury, włącznie z rurami rozciętymi, z filcu 

30 % 3 

650200 Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego 
materiału (z wyłączeniem kapeluszy modelowanych, z rondami, podszyciem 
lub przybraniem) 

30 % 3 

650300 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, stożków 
lub płatów do kapeluszy, objętych pozycją 6501, nawet z podszyciem lub 
przybraniem (z wyłączeniem wykonanych przez łączenie pasków lub 
z kawałków filcu oraz kapeluszy o charakterze zabawek i ozdób karnawało
wych) 

30 % 3 

650400 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie 
pasków z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem (z wyłą
czeniem nakryć głowy dla zwierząt oraz kapeluszy o charakterze zabawek 
i ozdób karnawałowych) 

30 % 3 

650510 Siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem 30 % 3 

650590 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub 
innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet 
z podszyciem lub przybraniem (z wyłączeniem siatek na włosy, nakryć 
głowy dla zwierząt oraz kapeluszy o charakterze zabawek i maskaradowych) 

30 % 5
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650610 Nakrycia głowy zabezpieczające, nawet z podszyciem lub przybraniem 30 % 3 

650691 Czepki kąpielowe, kapturki i pozostałe nakrycia głowy, nawet z podszyciem lub 
przybraniem, z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem nakryć głowy 
zabezpieczających i pozostałych nakryć głowy o charakterze zabawek lub arty
kułów świątecznych) 

30 % 3 

650692 Nakrycia głowy ze skór futrzanych, nawet z podszyciem lub przybraniem (z 
wyłączeniem kapeluszy o charakterze zabawek i ozdób karnawałowych) 

30 % 3 

650699 Nakrycia głowy, nawet z podszyciem lub przybraniem, gdzie indziej niewymie
nione 

30 % 3 

650700 Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety 
kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy (z wyłączeniem 
opasek na głowę używanych przez sportowców, dzianych lub szydełkowanych) 

30 % 3 

660110 Parasole ogrodowe lub podobne parasole (z wyłączeniem namiotów plażo
wych) 

30 % 3 

660191 Parasole z trzonem teleskopowym (z wyłączeniem parasolek o charakterze 
zabawek) 

30 % 5 

660199 Parasole i parasole przeciwsłoneczne, włączając parasole-laski (z wyłączeniem 
parasoli z trzonem teleskopowym, parasoli ogrodowych i podobnych oraz 
parasolek o charakterze zabawek) 

30 % 3 

660200 Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne (z wyłączeniem tyczek 
mierniczych, kul, lasek o charakterze broni palnej i kijów sportowych) 

30 % 3 

660310 Uchwyty i gałki do parasoli i parasoli przeciwsłonecznych, objętych pozycją 
6601, lub lasek, stołków myśliwskich, biczów, szpicrut i tym podobnych, 
objętych pozycją 6602 

30 % 3 

660320 Szkielety parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach (drzewcach), do 
parasoli i parasoli przeciwsłonecznych objętych pozycją 6601 

30 % 3 

660390 Części, ozdoby i dodatki do parasoli i parasoli przeciwsłonecznych, objętych 
pozycją 6601, lub lasek, stołków myśliwskich, biczów, szpicrut i tym podob
nych, objętych pozycją 6602 (z wyłączeniem uchwytów i gałek oraz szkieletów 
parasoli, włącznie ze szkieletami zamocowanymi na trzonkach (drzewcach)) 

30 % 2 

670100 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, obuwie i nakrycia głowy, artykuły pościelowe 
i podobne wyposażenie objęte pozycją 9404, zabawki, gry i artykuły sportowe 
oraz przedmioty kolekcjonerskie) 

30 % 3 

670210 Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły ze sztucznych kwiatów, 
liści lub owoców wykonane przez wiązanie, klejenie, wkładanie jednego 
elementu w drugi lub podobnymi sposobami, z tworzyw sztucznych 

30 % 3 

670290 Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części oraz artykuły ze sztucznych 
kwiatów, liści lub owoców wykonane przez wiązanie, klejenie, wkładanie 
jednego elementu w drugi lub podobnymi sposobami (inne niż z tworzyw 
sztucznych) 

30 % 3 

670300 Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna 
lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do 
użytku przy wyrabianiu peruk lub podobnych (z wyłączeniem warkoczy z natu
ralnych włosów ludzkich, nawet umytych i odtłuszczonych, ale inaczej nieprze
tworzonych) 

30 % 3
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670411 Kompletne peruki z materiałów włókienniczych syntetycznych 30 % 3 

670419 Sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze i podobne, z materiałów włókienni
czych syntetycznych (z wyłączeniem kompletnych peruk) 

30 % 3 

670420 Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze i podobne, z włosów ludzkich 
oraz artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

670490 Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, warkocze i podobne, z włosów zwierzę
cych lub materiałów włókienniczych (inne niż z materiałów włókienniczych 
syntetycznych) 

30 % 3 

680100 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, 
z kamienia naturalnego (z wyłączeniem łupków) 

30 % 5 

680210 Płytki, kostki i pozostałe przetworzone artykuły, z kamieni naturalnych, 
włącznie z łupkami, na mozaiki i tym podobne, nawet prostokątne lub kwad
ratowe, których największe pole powierzchni można zamknąć w kwadracie 
o boku < 7 cm; sztucznie barwione ziarna, odłamki, proszek, z kamieni natu
ralnych, włącznie z łupkami 

30 % 3 

680221 Marmur, trawertyn i alabaster i artykuły z nich, tylko cięte lub piłowane, 
z powierzchnią płaską lub równą (inne niż z powierzchnią całkowicie lub 
częściowo wygładzoną, piaskowaną, grubo lub drobno szlifowaną lub polero
waną; z wyłączeniem podpozycji 6801.00.00 i 6802.10.00) 

30 % 5 

680222 Kamienie wapienne i artykuły z nich, tylko cięte lub piłowane, z powierzchnią 
płaską lub równą (inne niż z marmuru, trawertynu i alabastru, z powierzchnią 
całkowicie lub częściowo wygładzoną, piaskowaną, grubo lub drobno szlifo
waną lub polerowaną; z wyłączeniem podpozycji 6801.00.00 i 6802.10.00) 

30 % 3 

680223 Granit i artykuły z niego, tylko cięty lub piłowany, z powierzchnią płaską lub 
równą (inny niż z powierzchnią całkowicie lub częściowo wygładzoną, piasko
waną, grubo lub drobno szlifowaną lub polerowaną; z wyłączeniem podpozycji 
6801.00.00 i 6802.00.00) 

30 % 3 

680229 Kamienie budowlane lub pomnikowe i artykuły z nich, tylko cięte lub piło
wane, z powierzchnią płaską lub równą (inne niż z kamieni wapiennych, 
granitu i łupków, z powierzchnią całkowicie lub częściowo wygładzoną, 
piaskowaną, grubo lub drobno szlifowaną lub polerowaną; z wyłączeniem 
podpozycji 6801.00.00 i 6802.00.00) 

30 % 3 

680291 Marmur, trawertyn i alabaster, w dowolnej formie, polerowane, rzeźbione lub 
inaczej przetworzone (z wyłączeniem artykułów objętych podpozycjami 
6801.00.00 lub 6802.10.00, sztucznej biżuterii, zegarów, lamp i opraw oświet
leniowych oraz ich części, guzików kamiennych, oryginalnych rzeźb lub posą
gów, kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodni
kowych) 

30 % 5 

680292 Kamienie wapienne inne niż marmur, trawertyn i alabaster w dowolnej formie, 
polerowane, rzeźbione lub inaczej przetworzone (z wyłączeniem artykułów 
objętych podpozycją 6802.10, sztucznej biżuterii, zegarów, lamp i opraw 
oświetleniowych oraz ich części, guzików kamiennych, oryginalnych rzeźb 
lub posągów, kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt 
chodnikowych) 

30 % 3 

680293 Granit w dowolnej formie, polerowany, rzeźbiony lub inaczej przetworzony (z 
wyłączeniem artykułów objętych podpozycją 6802.10, sztucznej biżuterii, 
zegarów, lamp i opraw oświetleniowych oraz ich części, oryginalnych rzeźb 
lub posągów) 

30 % 3
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680299 Kamienie budowlane lub pomnikowe, naturalne, inne niż kamienie wapienne, 
granity i łupki, w dowolnej formie, polerowane, rzeźbione lub inaczej przetwo
rzone (z wyłączeniem artykułów objętych podpozycją 6802.10, wyrobów 
z topionego bazaltu, wyrobów ze spiekanego steatytu, sztucznej biżuterii, zega
rów, lamp i opraw oświetleniowych oraz ich części, oryginalnych rzeźb lub 
posągów) 

30 % 3 

680300 Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych (z wyłą
czeniem granulek, odłamków i proszku z łupków, kostek mozaikowych 
i podobnych, rysików z łupków oraz gotowych do użycia łupków lub tabliczek 
do pisania i rysowania) 

30 % 3 

680410 Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do mielenia, kruszenia lub rozcierania 10 % 1 

680421 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i podobne, bez opraw, do 
ostrzenia, polerowania, obciągania lub cięcia, ze spiekanych diamentów synte
tycznych lub naturalnych (z wyłączeniem osełek do ręcznego ostrzenia lub 
polerowania i tarcz szlifierskich itp., przeznaczonych do wiertarek dentystycz
nych) 

10 % 1 

680422 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i podobne, bez opraw, do 
ostrzenia, polerowania, obciągania lub cięcia, ze spiekanych materiałów ścier
nych lub z ceramiki (inne niż ze spiekanych diamentów syntetycznych lub 
naturalnych oraz z wyłączeniem osełek do ręcznego ostrzenia lub polerowania, 
perfumowanych pumeksów oraz tarcz szlifierskich itp., przeznaczonych do 
wiertarek dentystycznych) 

10 % 1 

680423 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, ściernice i podobne, bez opraw, do 
ostrzenia, polerowania, obciągania lub cięcia, z kamienia naturalnego (inne niż 
ze spiekanych materiałów ściernych lub z ceramiki oraz z wyłączeniem 
perfumowanych pumeksów, osełek do ręcznego ostrzenia lub polerowania 
i tarcz szlifierskich itp., przeznaczonych do wiertarek dentystycznych) 

10 % 1 

680430 Osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania 10 % 1 

680510 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na 
podłożu tylko z tkanego materiału włókienniczego, nawet cięte do kształtu 
lub zszywane, lub inaczej wyprodukowane 

10 % 1 

680520 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na 
podłożu tylko z papieru lub tektury, nawet cięte do kształtu lub zszywane, 
lub inaczej wyprodukowane 

10 % 1 

680530 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, na 
podłożu z materiału innego niż tylko tkany włókienniczy, lub tylko papieru 
lub tektura, nawet cięte do kształtu lub zszywane, lub inaczej wyprodukowane 

10 % 1 

680610 Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne, włącznie z ich 
mieszaninami, luzem, w arkuszach lub w belach 

30 % 2 

680620 Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate mate
riały mineralne, włącznie z ich mieszaninami 

30 % 2 

680690 Mieszaniny i artykuły z materiałów mineralnych izolujących cieplnie, 
akustycznie lub pochłaniających dźwięki (z wyłączeniem wełny żużlowej, 
wełny skalnej i podobnych wełen mineralnych, wermikulitu porowatego, iłów 
porowatych, żużlu spienionego i podobnych porowatych materiałów mineral
nych, artykułów z betonu lekkiego, azbestowo-cementowych, celulozowo- 
cementowych lub tym podobnych, mieszanek i innych artykułów z azbestu 
lub na bazie azbestu i wyrobów ceramicznych) 

30 % 2
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680710 Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału, np. bitumu naftowego lub paku 
węglowego, w rolkach 

30 % 3 

680790 Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału, np. bitumu naftowego lub paku 
węglowego (inne niż w rolkach) 

30 % 3 

680800 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 (z wyłączeniem artykułów azbestowo- 
cementowych, celulozowo-cementowych lub podobnych) 

30 % 3 

680911 Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, z gipsu lub z mieszanek na 
bazie gipsu, licowane lub wzmocnione tylko papierem lub tekturą (z wyłącze
niem artykułów z ozdobami i artykułów gipsowych do izolacji cieplnej, 
akustycznej lub pochłaniającej dźwięki) 

30 % 3 

680919 Płyty, arkusze, tafle płytki i podobne artykuły, z gipsu lub z mieszanek na bazie 
gipsu (z wyłączeniem artykułów z ozdobami, licowanych lub wzmocnionych 
tylko papierem lub tekturą i artykułów gipsowych do izolacji cieplnej, 
akustycznej lub pochłaniającej dźwięki) 

30 % 3 

680990 Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu (z wyłączeniem opasek 
gipsowych do unieruchamiania złamań, pakowanych do sprzedaży detalicznej, 
szyn gipsowych do leczenia złamań, lekkich płyt gipsowych stosowanych 
w budownictwie lub artykułów do izolacji cieplnej, akustycznej lub pochłania
jącej dźwięki, modeli anatomicznych i innych modeli przeznaczonych do celów 
pokazowych oraz płyt, arkuszy, tafli, płytek i podobnych artykułów bez ozdób) 

30 % 3 

681011 Bloki ścienne i cegły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet 
zbrojone 

30 % 3 

681019 Płytki, płyty chodnikowe, cegły i podobne artykuły, z cementu, betonu lub ze 
sztucznego kamienia (z wyłączeniem bloków ściennych i cegieł) 

30 % 5 

681091 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii 
lądowej lub wodnej, z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet 
zbrojone 

30 % 3 

681099 Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone (z 
wyłączeniem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa 
lub inżynierii lądowej lub wodnej, płytek, okładzin, cegieł i tym podobnych) 

30 % 3 

681110 Arkusze faliste azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub podobne 30 % 5 

681120 Arkusze, płyty, okładziny, płytki azbestowo-cementowe, celulozowo-cemen
towe lub podobne 

30 % 5 

681130 Rury, przewody rurowe lub ich osprzęt, azbestowo-cementowe, celulozowo- 
cementowe lub podobne 

30 % 5 

681190 Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub podobne (inne niż 
rury, przewody rurowe lub ich osprzęt, arkusze faliste i inne arkusze, płyty, 
okładziny, płytki i podobne artykuły) 

30 % 5
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681250 Odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy, z azbestu lub mieszaniny 
na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu 

10 % 3 

681260 Papier, płyty pilśniowe i filc, z azbestu lub mieszaniny na bazie azbestu lub 
azbestu i węglanu magnezu (z wyłączeniem zawierających < 35 % masy azbes
tu) 

10 % 5 

681270 Materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub 
rolkach 

10 % 5 

681290 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu 
i węglanu magnezu; artykuły z takich mieszanin lub z azbestu, np. przędza, 
nici, sznurki, sznury, tkanina tkana lub dziana, nawet wzmocnione (z wyłą
czeniem materiału do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arku
szach lub rolkach; papieru, płyt pilśniowych i filcu; odzieży, dodatków odzie 
żowych, obuwia i nakryć głowy; materiałów ciernych na bazie azbestu; arty
kułów azbestowo-cementowych) 

10 % 5 

681310 Okładziny i klocki hamulcowe, na bazie azbestu lub innych substancji mine
ralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub 
innymi 

30 % 3 

681390 Materiały cierne i artykuły z nich, np. arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, 
podkładki i okładziny, do sprzęgieł lub podobnych, na bazie azbestu lub 
innych substancji mineralnych, lub celulozy, nawet połączone z materiałami 
włókienniczymi lub innymi 

30 % 3 

681410 Płyty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na 
podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów, w rolach lub tylko pocięte 
w kwadraty lub prostokąty 

30 % 3 

681490 Mika obrobiona i artykuły z miki (z wyłączeniem izolatorów elektrycznych, 
elementów izolacyjnych urządzeń elektrycznych, rezystorów i kondensatorów, 
ochronnych gogli z miki i szkieł do nich, miki w formie ozdób choinek 
świątecznych oraz płyt, arkuszy i pasów z miki aglomerowanej lub regenero
wanej, nawet na podłożu) 

10 % 1 

681510 Artykuły z grafitu lub pozostałego węgla, włącznie z włóknami węglowymi, 
przeznaczone do użytku nieelektrycznego 

30 % 3 

681520 Artykuły z torfu (z wyłączeniem wyrobów włókienniczych z włókien torfo
wych) 

30 % 3 

681591 Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych, gdzie indziej 
niewymienione, zawierające magnezyt, dolomit lub chromit 

30 % 3 

681599 Artykuły z kamienia lub pozostałych substancji mineralnych, gdzie indziej 
niewymienione (inne niż zawierające magnezyt, dolomit lub chromit) 

30 % 3 

690100 Cegły, bloki, płyty i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał 
kopalnych, np. ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit, lub z podobnych 
ziem krzemionkowych 

30 % 3 

690210 Cegły, bloki, płyty i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, 
zawierające, oddzielnie lub razem, > 50 % masy pierwiastków Mg, Ca lub Cr, 
wyrażonych jako MgO, CaO lub Cr 2 O 3 

30 % 3 

690220 Cegły, bloki, płyty i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe, 
zawierające > 50 % masy tlenku glinu, krzemionki lub mieszaniny, lub związku 
tych produktów chemicznych (inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub 
podobnych ziem krzemionkowych) 

10 % 2
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690290 Cegły, bloki, płyty i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwałe 
(inne niż zawierające, oddzielnie lub razem, > 50 % masy pierwiastków Mg, Ca 
lub Cr, wyrażonych jako MgO, CaO lub Cr 2 O 3 , zawierające > 50 % masy tlenku 
glinu, krzemionki lub mieszaniny, lub związku tych produktów chemicznych 
oraz z wyłączeniem krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem 
krzemionkowych) 

10 % 2 

690310 Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe, 
zawierające > 50 % masy grafitu lub innych postaci węgla, lub mieszaniny 
tych produktów (inne niż cegły, bloki, płyty i podobne wyroby ceramiczne 
konstrukcyjne, ogniotrwałe) 

10 % 2 

690320 Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe, 
zawierające > 50 % masy tlenku glinu lub mieszaniny, lub związku tlenku 
glinu i krzemionki (inne niż cegły, bloki, płyty i podobne wyroby ceramiczne 
konstrukcyjne, ogniotrwałe) 

10 % 2 

690390 Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe 
(inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemion
kowych, objęte pozycją 6902, zawierające > 50 % masy węgla lub zawierające 
> 50 % masy tlenku glinu (Al 2 O 3 ) lub mieszaniny, lub związku tlenku glinu 
i krzemionki (SiO 2 )) 

10 % 2 

690410 Cegły budowlane (inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych 
ziem krzemionkowych oraz cegły ogniotrwałe objęte pozycją 6902) 

30 % 3 

690490 Pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe i podobne, ceramiczne (inne niż 
z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych oraz 
cegły ogniotrwałe objęte pozycją 6902 i płyty chodnikowe, kafle lub płytki 
ścienne objęte pozycjami 6907 i 6908 oraz cegły budowlane) 

30 % 3 

690510 Dachówki 30 % 5 

690590 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne 
i pozostałe ceramiczne wyroby budowlane (inne niż z krzemionkowych skał 
kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, ceramiczne elementy 
konstrukcyjne ogniotrwałe, rury oraz inne elementy służące do odwadniania 
i do podobnych celów oraz płytki dachowe) 

30 % 5 

690600 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne (inne niż z krzemionko
wych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych oraz wyroby cera
miczne ogniotrwałe, wkłady kominowe, rurki specjalnie przeznaczone do 
zastosowań laboratoryjnych, rury i połączenia stanowiące izolację elektryczną 
oraz wszystkie połączenia rurowe stosowane w połączeniach elektrycznych) 

30 % 3 

690710 Płytki, kostki i podobne artykuły, ceramiczne, nieszkliwione, na mozaiki, nawet 
kwadratowe lub prostokątne, których największe pole powierzchni można 
zamknąć kwadratem o boku < 7 cm, nawet na podłożu 

30 % 3 

690790 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, nieszkliwione (inne niż 
z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych oraz 
wyroby ceramiczne ogniotrwałe, płytki specjalnie przygotowane jako blaty 
stołów, ornamenty i kafle specjalnie produkowane do piecyków) 

30 % 3 

690810 Płytki, kostki i podobne artykuły, ceramiczne, szkliwione, na mozaiki, nawet 
kwadratowe lub prostokątne, których największe pole powierzchni można 
zamknąć kwadratem o boku < 7 cm, nawet na podłożu 

30 % 3
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690890 Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione (inne niż 
z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych oraz 
wyroby ceramiczne ogniotrwałe, podstawki ceramiczne pod naczynia, wyroby 
ozdobne i kafle wykonane specjalnie do budowy pieców) 

30 % 3 

690911 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych tech
nicznych, z porcelany, również chińskiej (z wyłączeniem ogniotrwałych 
wyrobów ceramicznych, urządzeń elektrycznych, izolatorów i innych 
elementów izolacyjnych) 

30 % 3 

690912 Artykuły ceramiczne posiadające twardość równą 9 lub większą w skali Mohsa, 
do celów chemicznych lub innych technicznych (inne niż z porcelany, również 
chińskiej oraz z wyłączeniem ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, urządzeń 
elektrycznych, izolatorów i innych elementów izolacyjnych) 

30 % 3 

690919 Wyroby ceramiczne do celów chemicznych lub innych technicznych (inne niż 
z porcelany, również chińskiej oraz z wyłączeniem artykułów posiadających 
twardość równą 9 lub większą w skali Mohsa, kamieni młyńskich, kamieni 
polerskich, kamieni szlifierskich i podobnych, objętych pozycją 6804, ogniotr
wałych wyrobów ceramicznych, urządzeń elektrycznych, izolatorów i innych 
elementów izolacyjnych) 

30 % 3 

690990 Koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, 
ceramiczne; garnki, słoje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do trans
portu lub pakowania towarów, ceramiczne (z wyłączeniem naczyń ogólnego 
stosowania przeznaczonych dla laboratoriów, pojemników w rodzaju używa
nych w sklepach i artykułów gospodarstwa domowego) 

30 % 3 

691010 Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki 
ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna, ceramiczne, z porcelany, 
również chińskiej (z wyłączeniem podstawek do mydeł, koszów na gąbki, 
uchwytów do szczoteczek do zębów, wieszaków na ręczniki i uchwytów na 
papier toaletowy) 

30 % 3 

691090 Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, płuczki 
ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna, ceramiczne (z wyłączeniem 
z porcelany, również chińskiej, podstawek do mydeł, koszów na gąbki, 
uchwytów do szczoteczek do zębów, wieszaków na ręczniki i uchwytów na 
papier toaletowy) 

30 % 3 

691110 Zastawy stołowe i naczynia kuchenne, z porcelany, również chińskiej (z wyłą
czeniem artykułów dekoracyjnych, garnków, słoi, balonów i podobnych 
wyrobów do transportu lub pakowania towarów oraz młynów do kawy 
i korzeni z ceramicznymi zasobnikami i elementami roboczymi z metalu) 

30 % 3 

691190 Artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej 
(z wyłączeniem zastaw stołowych i naczyń kuchennych, wanien, bidetów, 
zlewów i podobnej armatury sanitarnej, statuetek i pozostałych artykułów 
dekoracyjnych, garnków, słoi, balonów i podobnych wyrobów do transportu 
lub pakowania towarów oraz młynów do kawy i korzeni z ceramicznymi 
zasobnikami i elementami roboczymi z metalu) 

30 % 3 

691200 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa 
domowego i toaletowe, ceramiczne, inne niż porcelana, również chińska (z 
wyłączeniem wanien, bidetów, zlewów i podobnej armatury sanitarnej, statu
etek i pozostałych artykułów dekoracyjnych, garnków, słoi, balonów i podob
nych wyrobów do transportu lub pakowania towarów oraz młynów do kawy 
i korzeni z ceramicznymi zasobnikami i elementami roboczymi z metalu) 

30 % 3 

691310 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z porcelany, również chińskiej, gdzie 
indziej niewymienione 

30 % 3 

691390 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, ceramiczne, gdzie indziej niewymie
nione (inne niż z porcelany, również chińskiej) 

30 % 3
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691410 Wyroby ceramiczne z porcelany, również chińskiej, gdzie indziej niewymie
nione 

30 % 3 

691490 Wyroby ceramiczne, gdzie indziej niewymienione (inne niż z porcelany, 
również chińskiej) 

30 % 3 

700100 Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana (z wyłączeniem szkła 
w postaci proszku, granulek lub płatków) 

10 % 2 

700210 Szkło w postaci kulek, nieobrobione (z wyłączeniem mikrokulek o średnicy 
≤ 1 mm, kulek szklanych o charakterze zabawek) 

30 % 3 

700220 Szkło w postaci prętów lub rur, nieobrobione 30 % 3 

700231 Rury z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, nieobrobione 30 % 3 

700232 Rury ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej ≤ 5 × 10 –6 na stopień 
Kelvina, w zakresie temperatury od 0°C do 300°C, nieobrobione 

30 % 3 

700239 Rury ze szkła, nieobrobione (z wyłączeniem rur ze szkła o współczynniku 
rozszerzalności liniowej ≤ 5 × 10 –6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury 
od 0°C do 300°C lub z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki) 

30 % 3 

700312 Szkło lane i walcowane, w szybach niezbrojonych, barwione w całej masie, 
nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odbla
skową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

30 % 3 

700319 Szkło lane i walcowane, w szybach niezbrojonych, nieobrobione inaczej (inne 
niż szkło barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające 
warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową) 

30 % 3 

700320 Szkło lane i walcowane, w szybach zbrojonych, barwione w całej masie, 
nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odbla
skową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

30 % 3 

700330 Kształtki ze szkła, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciw
odblaskową, ale nieobrobione inaczej 

30 % 3 

700420 Arkusze ze szkła, ciągnione i dmuchane, barwione w całej masie, nieprzezro
czyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblaskową lub 
przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

30 % 3 

700490 Arkusze ze szkła, ciągnione i dmuchane, ale nieobrobione inaczej (inne niż 
szkło barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające 
warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową) 

30 % 3 

700510 Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arku
szach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale 
nieobrobione inaczej (inne niż szkło zbrojone) 

30 % 3 

700521 Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arku
szach, barwione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie szli
fowane powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej (inne niż szkło zbrojone lub 
szkło z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową) 

30 % 3 

700529 Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arku
szach, ale nieobrobione inaczej (inne niż szkło zbrojone lub szkło barwione 
w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie szlifowane powierzch
niowo, lub szkło z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową) 

30 % 3
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700530 Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arku
szach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, 
zbrojone, ale nieobrobione inaczej 

30 % 3 

700600 Arkusze lub kształtki ze szkła, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub 
przeciwodblaskową, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, emalio
wane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w innych 
materiałach (z wyłączeniem szkła bezpiecznego, wielościennych elementów 
izolacyjnych ze szkła, szkła w postaci luster) 

30 % 3 

700711 Szkło bezpieczne hartowane, o wymiarach i kształtach odpowiednich do 
wbudowania w pojazdach mechanicznych, statkach powietrznych, kosmicz
nych, wodnych i pozostałych pojazdach 

10 % 2 

700719 Szkło bezpieczne hartowane (z wyłączeniem szkła o wymiarach i kształtach 
odpowiednich do wbudowania w pojazdach mechanicznych, statkach powietrz
nych, kosmicznych, wodnych i pozostałych pojazdach oraz soczewek do 
okularów i gogli itp. oraz do zegarów i zegarków) 

10 % 2 

700721 Szkło bezpieczne wielowarstwowe, o wymiarach i kształtach odpowiednich do 
wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych, wodnych 
i pozostałych pojazdach (z wyłączeniem wielościennych elementów izolacyj
nych ze szkła) 

10 % 2 

700729 Szkło bezpieczne wielowarstwowe (z wyłączeniem szkła o wymiarach i kształ
tach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, 
kosmicznych, wodnych i pozostałych pojazdach, wielościennych elementów 
izolacyjnych ze szkła) 

10 % 2 

700800 Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła 30 % 3 

700910 Lusterka wsteczne, nawet w ramach, do pojazdów 30 % 3 

700991 Lustra bez ram (z wyłączeniem lusterek wstecznych do pojazdów, zwierciadeł 
optycznych, obrobionych optycznie, luster mających > 100 lat) 

30 % 3 

700992 Lustra w ramach (z wyłączeniem lusterek wstecznych do pojazdów, zwierciadeł 
optycznych, przetworzonych optycznie, luster mających > 100 lat) 

30 % 3 

701010 Ampułki szklane 10 % 2 

701020 Korki, wieczka i pozostałe zamknięcia, ze szkła 10 % 2 

701090 Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła, 
w rodzaju stosowanych w handlu, do transportu lub pakowania towarów, 
słoje szklane na przetwory, ze szkła (z wyłączeniem ampułek, wkładów do 
pojemników z izolacją próżniową, rozpylaczy do zapachów, butelek, butli 
itp. do rozpylaczy) 

10 % 2 

701110 Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich części szklane, 
bez wyposażenia, do oświetlenia elektrycznego 

30 % 3 

701120 Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich części szklane, 
bez wyposażenia, do lamp elektronopromieniowych 

30 % 3 

701190 Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich części szklane, 
bez wyposażenia, do lamp elektrycznych i podobnych (z wyłączeniem lamp 
elektronopromieniowych i lamp oświetlenia elektrycznego) 

30 % 3 

701200 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych 30 % 3
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701310 Wyroby szklane, z tworzywa szklano-ceramicznego, w rodzaju stosowanych do 
celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub 
podobnych celów (z wyłączeniem wyrobów objętych pozycją 7018, kuchen
nych płyt grzejnych, szyb oprawionych w ołów i podobnych, opraw oświetle
niowych i ich części, rozpylaczy do zapachów i tym podobnych) 

30 % 3 

701321 Szklanki ze szkła ołowiowego 30 % 3 

701329 Szklanki (z wyłączeniem wykonanych z tworzywa szklano-ceramicznego lub ze 
szkła ołowiowego) 

30 % 3 

701331 Wyroby szklane ze szkła ołowiowego, w rodzaju stosowanych do celów stoło
wych lub kuchennych (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 7018, szkla
nek, słoi szklanych na przetwory (do sterylizacji), termosów i innych naczyń 
próżniowych) 

30 % 3 

701332 Wyroby szklane do celów stołowych lub kuchennych, ze szkła o współczynniku 
rozszerzalności liniowej ≤ 5 × 10 –6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury 
od 0°C do 300°C (z wyłączeniem wyrobów z tworzywa szklano-ceramicznego 
lub ze szkła ołowiowego, artykułów objętych pozycją 7018, szklanek, słoi 
szklanych na przetwory (do sterylizacji), termosów i innych naczyń próżnio
wych) 

30 % 3 

701339 Wyroby szklane do celów stołowych lub kuchennych (z wyłączeniem szkła 
o współczynniku rozszerzalności liniowej ≤ 5 × 10 –6 na stopień Kelvina, 
w zakresie temperatury od 0°C do 300°C, wyrobów z tworzywa szklano-cera
micznego lub ze szkła ołowiowego, artykułów objętych pozycją 7018, szkla
nek, słoi szklanych na przetwory (do sterylizacji), termosów i innych naczyń 
próżniowych) 

30 % 3 

701391 Wyroby szklane ze szkła ołowiowego, w rodzaju stosowanych do celów toale
towych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyłączeniem 
wyrobów ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchen
nych, wyrobów z tworzywa szklano-ceramicznego lub ze szkła ołowiowego, 
wyrobów objętych pozycją 7018, luster, szyb oprawionych w ołów i podob
nych, opraw oświetleniowych i ich części, rozpylaczy do zapachów i tym 
podobnych) 

30 % 3 

701399 Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów toaletowych, biurowych, 
dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyłączeniem wyrobów ze szkła 
ołowiowego lub w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych, 
wyrobów objętych pozycją 7018, luster, szyb oprawionych w ołów i podob
nych, opraw oświetleniowych i ich części, rozpylaczy do zapachów i tym 
podobnych) 

30 % 3 

701400 Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła, nieobrobione 
optycznie (z wyłączeniem szkieł zegarowych lub zegarkowych, szkieł do 
okularów niekorekcyjnych lub korekcyjnych, włącznie z wydrążonymi kulami 
szklanymi i ich segmentami, do produkcji takich szkieł, mikrokulek, luzem, 
opraw oświetleniowych i ich części) 

30 % 3 

701510 Szkła do okularów korekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub podobne, 
ale nieobrobione optycznie (inne niż płaskie szkła do tych celów) 

5 % 1 

701590 Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów nieko
rekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub podobne, ale nieobrobione 
optycznie, wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł, 
włącznie ze szkłami do okularów korekcyjnych (inne niż płaskie szkła do tych 
celów i szkła do okularów korekcyjnych) 

30 % 3 

701610 Kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub 
do podobnych celów dekoracyjnych (z wyłączeniem wykończonych płyt 
i innych motywów dekoracyjnych wykonanych z płytek mozaikowych) 

30 % 3
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701690 Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki 
i pozostałe artykuły, ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojo
nego, do celów budowlanych lub konstrukcyjnych (z wyłączeniem szkła 
bezpiecznego wielowarstwowego i wielościennych elementów izolacyjnych ze 
szkła); szyby oprawione w ołów i podobne; szkło wielokomórkowe lub pian
kowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych posta
ciach (z wyłączeniem kostek szklanych i pozostałej drobnicy szklanej, na 
mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych) 

30 % 3 

701710 Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalo
wane lub kalibrowane, z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki (z 
wyłączeniem pojemników do transportu lub pakowania towarów, pomiaro
wych, kontrolnych lub medycznych instrumentów i aparatów objętych działem 
90) 

10 % 1 

701720 Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalo
wane lub kalibrowane, ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej ≤ 5 × 
10 –6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0°C do 300°C (z wyłą
czeniem szkła z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, pojemników 
do transportu lub pakowania towarów, pomiarowych, kontrolnych lub medycz
nych instrumentów i aparatów objętych działem 90) 

10 % 1 

701790 Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalo
wane lub kalibrowane (z wyłączeniem szkła o współczynniku rozszerzalności 
liniowej ≤ 5 × 10 –6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 0°C do 
300°C lub szkła z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, pojem
ników do transportu lub pakowania towarów, pomiarowych, kontrolnych lub 
medycznych instrumentów i aparatów objętych działem 90) 

10 % 1 

701810 Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych 
i podobna drobnica szklana oraz artykuły z niej (z wyłączeniem sztucznej 
biżuterii); szklane oczy (z wyłączeniem protez); statuetki i pozostałe artykuły 
ze szkła obrobionego na palniku (z wyłączeniem sztucznej biżuterii); kuleczki 
szklane o średnicy ≤ 1 mm 

30 % 3 

701820 Kuleczki szklane o średnicy ≤ 1 mm 30 % 3 

701890 Szklane oczy (z wyłączeniem protez); artykuły z paciorków szklanych lub 
imitacji pereł, imitacji kamieni szlachetnych i półszlachetnych; statuetki i pozos
tałe artykuły ze szkła obrobionego na palniku (z wyłączeniem sztucznej biżu
terii) 

30 % 3 

701911 Nici szklane cięte, o długości ≤ 50 mm 10 % 2 

701912 Niedoprzędy z włókien szklanych 10 % 2 

701919 Włókna szklane odcinkowe, przędza z włókien szklanych ciągłych (z wyłącze
niem przędzy w niciach szklanych ciętych, o długości ≤ 50 mm i niedoprzę
dów) 

10 % 1 

701931 Maty z nieregularnie ułożonych i zespolonych włókien szklanych 10 % 1 

701932 Cienkie arkusze (woale) z nieregularnie ułożonych i zespolonych włókien szkla
nych 

10 % 1 

701939 Taśmy, wojłoki, płyty i podobne wyroby nietkane, z włókien szklanych (z 
wyłączeniem mat i cienkich arkuszy (woali)) 

10 % 3 

701940 Tkaniny z włókien szklanych, wykonane z niedoprzędów 10 % 3 

701951 Tkaniny, włącznie z taśmami tkanymi, z włókna szklanego, o szerokości 
≤ 30 cm (z wyłączeniem niedoprzędów) 

30 % 5
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701952 Tkaniny, włącznie z taśmami tkanymi, z włókna szklanego ciągłego, o szero
kości > 30 cm, o splocie płóciennym, o masie powierzchniowej < 250 g/m 2 , 
z przędzy o masie liniowej ≤ 136 teksów dla pojedynczej przędzy (z wyłącze
niem materiałów wykonanych z niedoprzędów) 

30 % 3 

701959 Tkaniny, włącznie z taśmami tkanymi, z włókna szklanego, o szerokości 
> 30 cm (inne niż o splocie płóciennym, o masie powierzchniowej < 250 g/m 2 , 
o masie liniowej ≤ 136 teksów dla pojedynczej przędzy i tkaniny wykonane 
z niedoprzędów) 

30 % 3 

701990 Włókna szklane, włącznie z watą szklaną, oraz artykuły z nich (z wyłączeniem 
włókien odcinkowych, niedoprzędów, przędzy, nici szklanych ciętych, tkanin, 
włącznie z taśmami tkanymi, cienkich arkuszy (woali), taśm, mat, wojłoków, 
płyt i podobnych wyrobów nietkanych, wełny mineralnej i artykułów z niej, 
izolatorów elektrycznych lub ich części, włókien optycznych, wiązek włókien 
optycznych lub kabli światłowodowych, szczotek z włókien szklanych i peruk 
dla lalek) 

10 % 3 

702000 Artykuły ze szkła, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

710110 Perły naturalne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione 
lub obsadzone, perły naturalne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia trans
portu (z wyłączeniem macicy perłowej) 

30 % 3 

710121 Perły hodowlane, nieobrobione, nawet sortowane 30 % 3 

710122 Perły hodowlane, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione 
lub obsadzone, perły hodowlane, obrobione, tymczasowo nawleczone dla 
ułatwienia transportu 

30 % 3 

710210 Diamenty niesortowane 30 % 3 

710221 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub 
zgrubnie obrobione 

30 % 3 

710229 Diamenty przemysłowe, obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone (z 
wyłączeniem nieoprawionych kamieni na igły gramofonowe, kamieni służących 
jako części mierników, instrumentów pomiarowych lub innych towarów obję
tych działem 90) 

30 % 3 

710231 Diamenty nieprzemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub 
zgrubnie obrobione (inne niż diamenty przemysłowe) 

30 % 3 

710239 Diamenty, obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone (inne niż diamenty 
przemysłowe) 

30 % 3 

710310 Kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne, nieobrobione lub tylko przepi 
łowane, lub zgrubnie kształtowane, nawet sortowane (inne niż diamenty 
i imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych) 

30 % 3 

710391 Rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, 
oprawione lub obsadzone, rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, niesorto
wane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (inne niż rubiny, 
szafiry i szmaragdy tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane, imitacje 
kamieni szlachetnych i półszlachetnych) 

30 % 3 

710399 Kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne, obrobione, nawet sortowane, ale 
nienawleczone, oprawione lub obsadzone; kamienie szlachetne oraz półszla
chetne, obrobione, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia trans
portu (inne niż kamienie szlachetne oraz półszlachetne tylko przepiłowane, lub 
zgrubnie kształtowane, diamenty, rubiny, szafiry i szmaragdy, imitacje kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych) 

30 % 3

PL 15.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/363



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

710410 Kwarc piezoelektryczny, kamienie syntetyczne lub odtworzone, nawet obro
bione lub sortowane, ale nieoprawione lub obsadzone 

30 % 3 

710420 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobro
bione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane, nawet sortowane 
(inne niż kwarc piezoelektryczny) 

30 % 3 

710490 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, obrobione, 
nawet sortowane, ale nienawleczone, nieoprawione lub nieobsadzone; kamienie 
syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, niesortowane, 
tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (inne niż kamienie tylko 
przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane, kwarc piezoelektryczny) 

30 % 3 

710510 Pył i proszek z diamentów, włączając diamenty syntetyczne 30 % 3 

710590 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub 
półszlachetnych (inny niż pył i proszek z diamentów) 

30 % 3 

710610 Proszek ze srebra, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną 30 % 3 

710691 Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie surowym 
(inne niż srebro w postaci proszku) 

30 % 3 

710692 Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie półpro
duktu 

30 % 3 

710700 Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półpro
duktu 

30 % 3 

710811 Złoto, włącznie ze złotem platynowanym, stosowane do celów innych niż 
monetarne 

30 % 3 

710812 Złoto, włącznie ze złotem platynowanym, w stanie surowym, stosowane do 
celów innych niż monetarne (inne niż złoto w postaci proszku) 

30 % 3 

710813 Złoto, włącznie ze złotem platynowanym, w stanie półproduktu, stosowane do 
celów innych niż monetarne 

30 % 5 

710820 Złoto monetarne 30 % 3 

710900 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu 

30 % 3 

711011 Platyna w stanie surowym lub w postaci proszku 30 % 3 

711019 Platyna w stanie półproduktu 30 % 3 

711021 Pallad w stanie surowym lub w postaci proszku 30 % 3 

711029 Pallad w stanie półproduktu 30 % 3 

711031 Rod w stanie surowym lub w postaci proszku 30 % 3 

711039 Rod w stanie półproduktu 30 % 3
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711041 Iryd, osm i ruten w stanie surowym lub w postaci proszku 30 % 3 

711049 Iryd, osm i ruten w stanie półproduktu 30 % 3 

711100 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż 
do stanu półproduktu 

30 % 3 

711230 Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych 30 % 3 

711291 Odpady i złom ze złota, włącznie z metalami pozłacanymi, oraz pozostałe 
odpady zawierające złoto i związki złota, w rodzaju stosowanych zasadniczo 
do odzyskiwania metali szlachetnych (inne niż popiół zawierający złoto 
i związki złota, odpady i złom złota przetopione w nieobrobione bloki, wlewki 
lub podobne formy, zmiotki i popiół zawierający metale szlachetne) 

30 % 3 

711292 Odpady i złom z platyny, włącznie z metalami platynowanymi, oraz pozostałe 
odpady zawierające platynę i związki platyny, w rodzaju stosowanych zasad
niczo do odzyskiwania metali szlachetnych (inne niż popiół zawierający platynę 
i związki platyny, odpady i złom platyny przetopione w nieobrobione bloki, 
wlewki lub podobne formy, zmiotki i popiół zawierający metale szlachetne) 

30 % 3 

711299 Odpady i złom srebra, włącznie z metalami posrebrzanymi, oraz pozostałe 
odpady zawierające srebro lub związki srebra, w rodzaju stosowanych zasad
niczo do odzyskiwania metali szlachetnych (inne niż popiół, odpady i złom 
metali szlachetnych przetopione w nieobrobione bloki, wlewki lub podobne 
formy) 

30 % 3 

711311 Artykuły biżuteryjne i ich części, ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego 
innym metalem szlachetnym (wyłączając artykuły mające > 100 lat) 

30 % 5 

711319 Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego, innego niż srebro, 
nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym (wyłączając artykuły 
mające > 100 lat) 

30 % 5 

711320 Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu nieszlachetnego platerowanego 
metalem szlachetnym (wyłączając artykuły mające > 100 lat) 

30 % 5 

711411 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, ze srebra, nawet pokry
tego lub platerowanego innym metalem szlachetnym (wyłączając biżuterię, 
artykuły zegarmistrzowskie, instrumenty muzyczne, broń, rozpylacze do zapa
chów i głowice do nich, oryginalne rzeźby lub posągi, przedmioty kolekcjoner
skie i antyki) 

30 % 5 

711419 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego 
innego niż srebro, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym 
(wyłączając biżuterię, artykuły zegarmistrzowskie, instrumenty muzyczne, broń, 
rozpylacze do zapachów i głowice do nich, oryginalne rzeźby lub posągi, 
przedmioty kolekcjonerskie i antyki) 

30 % 5 

711420 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu nieszlachet
nego, platerowanego metalem szlachetnym (wyłączając biżuterię, artykuły 
zegarmistrzowskie, instrumenty muzyczne, broń, rozpylacze do zapachów 
i głowice do nich, oryginalne rzeźby lub posągi, przedmioty kolekcjonerskie 
i antyki) 

30 % 5 

711510 Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny 30 % 3
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711590 Artykuły z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachet
nym, gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

711610 Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

711620 Artykuły z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycz
nych lub odtworzonych), gdzie indziej niewymienione 

30 % 5 

711711 Spinki do mankietów i inne spinki, z metalu nieszlachetnego, nawet pokrytego 
srebrem, złotem lub platyną 

30 % 5 

711719 Sztuczna biżuteria z metalu nieszlachetnego, nawet platerowanego metalem 
szlachetnym (inna niż spinki do mankietów i inne spinki) 

30 % 5 

711790 Sztuczna biżuteria (inna niż biżuteria z metalu nieszlachetnego, nawet pokry
tego srebrem, złotem lub platyną) 

30 % 5 

711810 Monety (z wyłączeniem pieniędzy obiegowych, monet złotych, medali, biżuterii 
wykonanej z monet, przedmiotów kolekcjonerskich o wartości numizmatycz
nej, odpadów i złomu) 

30 % 3 

711890 Monety będące pieniądzem obiegowym 30 % 3 

720110 Surówka niestopowa, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych posta
ciach, o zawartości ≤ 0,5 % masy fosforu (EWWiS) 

10 % 1 

720120 Surówka niestopowa, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych posta
ciach, o zawartości > 0,5 % masy fosforu (EWWiS) 

10 % 1 

720150 Surówka niestopowa i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozos
tałych pierwotnych postaciach (EWWiS) 

10 % 1 

720211 Żelazomangan zawierający > 2 % masy węgla (EWWiS) 10 % 1 

720219 Żelazomangan zawierający ≤ 2 % masy węgla 10 % 1 

720221 Żelazokrzem zawierający > 55 % masy krzemu 10 % 1 

720229 Żelazokrzem zawierający ≤ 55 % masy krzemu 10 % 1 

720230 Żelazokrzemomangan 10 % 1 

720241 Żelazochrom zawierający > 4 % masy węgla 10 % 1 

720249 Żelazochrom zawierający ≤ 4 % masy węgla 10 % 1 

720250 Żelazokrzemochrom 10 % 1 

720260 Żelazonikiel 10 % 1 

720270 Żelazomolibden 10 % 1 

720280 Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram 10 % 1
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720291 Żelazotytan i żelazokrzemotytan 10 % 1 

720292 Żelazowanad 10 % 1 

720293 Żelazoniob 10 % 1 

720299 Żelazostopy (inne niż żelazomangan, żelazokrzem, żelazokrzemomangan, żela
zochrom, żelazokrzemochrom, żelazonikiel, żelazomolibden, żelazowolfram, 
żelazokrzemowolfram, żelazotytan, żelazokrzemotytan, żelazowanad i żelazo
niob) 

10 % 1 

720310 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy 
żelaza, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach (EWWiS) 

10 % 2 

720390 Wyroby gąbczaste zawierające żelazo uzyskane ze stopionej surówki w procesie 
atomizacji, żelazo o czystości ≥ 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub 
w podobnych postaciach (EWWiS) 

10 % 2 

720410 Odpady i złom żeliwny (EWWiS) (inne niż promieniotwórcze) 10 % 2 

720421 Odpady i złom ze stali nierdzewnej (EWWiS) (inne niż promieniotwórcze oraz 
odpady i złom baterii i akumulatorów elektrycznych) 

10 % 2 

720429 Odpady i złom ze stali stopowej (EWWiS) (inne niż odpady i złom ze stali 
nierdzewnej, promieniotwórcze oraz odpady i złom baterii i akumulatorów 
elektrycznych) 

10 % 2 

720430 Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali (EWWiS) (inne niż promienio
twórcze oraz odpady i złom baterii i akumulatorów elektrycznych) 

10 % 2 

720441 Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowa
nia, okrawania i tłoczenia, żelazne lub ze stali, nawet w wiązkach (EWWiS) 
(inne niż żeliwne, ze stali stopowej, ocynowanego żeliwa lub stali) 

10 % 2 

720449 Odpady i złom z żeliwa lub stali (EWWiS) (inne niż żużel, zgorzelina i inne 
odpady z produkcji żeliwa i stali; odpady i złom promieniotwórcze; kawałki 
surówki w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach surówki 
lub surówki zwierciadlistej; odpady i złom żeliwny, ze stali stopowej lub ocyno
wanego żeliwa lub stali; wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowa
nia, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia; odpady i złom ogniw 
galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

10 % 2 

720450 Wlewki do przetopu z żeliwa lub stali (inne niż produkty chemiczne, których 
skład jest zgodny z definicjami surówki, surówki zwierciadlistej, lub żelazosto
pów) 

10 % 2 

720510 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek (inne niż 
granulki żelazostopów, wióry z toczenia, okrawania z żeliwa lub stali, niektóre 
elementy o małych rozmiarach, wadliwe kulki łożyskowe) 

10 % 1 

720521 Stal stopowa w postaci proszku (inna niż żelazostopy w postaci proszku 
i żelazo promieniotwórcze w postaci proszku (izotopy)) 

10 % 1 

720529 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal niestopowa, w postaci proszku 
(inne niż żelazostopy w postaci proszku i żelazo promieniotwórcze w postaci 
proszku (izotopy)) 

10 % 1
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720610 Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków (EWWiS) (z wyłączeniem 
wlewków do przetopienia, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe 
i żelaza objętego pozycją 7203) 

10 % 1 

720690 Żeliwo i stal niestopowa, w postaci prętów pudlarskich lub w pozostałych 
formach pierwotnych (EWWiS) (z wyłączeniem wlewków, wlewków do prze
topienia, produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe i żelaza objętego 
pozycją 7203) 

10 % 1 

720711 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, 
o prostokątnym lub kwadratowym przekroju poprzecznym, o szerokości < 
dwukrotna grubość 

10 % 2 

720712 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, 
o prostokątnym, ale nie kwadratowym przekroju poprzecznym, o szerokości ≥ 
dwukrotna grubość 

10 % 2 

720719 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, 
o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub o przekroju poprzecznym 
innym niż prostokątny lub kwadratowy 

10 % 2 

720720 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające ≥ 0,25 % masy węgla 10 % 2 

720810 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, z wzorami wypukłymi powstałymi bezpośrednio w wyniku 
walcowania (EWWiS) 

10 % 3 

720825 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości ≥ 4,75 mm, trawione, bez wzorów wypukłych 
(EWWiS) 

10 % 3 

720826 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości ≥ 3 mm, ale < 4,75 mm, trawione, bez wzorów 
wypukłych (EWWiS) 

10 % 3 

720827 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości < 3 mm, trawione, bez wzorów wypukłych 
(EWWiS) 

10 % 3 

720836 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości ≥ 10 mm, nietrawione, bez wzorów wypukłych 
(EWWiS) 

10 % 3 

720837 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości ≥ 4,75 mm, ale < 10 mm, nietrawione, bez 
wzorów wypukłych (EWWiS) 

10 % 3 

720838 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości ≥ 3 mm, ale < 4,75 mm, nietrawione, bez 
wzorów wypukłych (EWWiS) 

10 % 3 

720839 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte 
ani niepowleczone, o grubości < 3 mm, nietrawione, bez wzorów wypukłych 
(EWWiS) 

10 % 3
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720840 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepo
kryte ani niepowleczone, z wzorami wypukłymi powstałymi bezpośrednio 
w wyniku walcowania (EWWiS) 

20 % 3 

720851 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepo
kryte ani niepowleczone, o grubości > 10 mm, bez wzorów wypukłych 
(EWWiS) 

20 % 3 

720852 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepo
kryte ani niepowleczone, o grubości ≥ 4,75 mm, ale ≤ 10 mm, bez wzorów 
wypukłych (EWWiS) 

20 % 3 

720853 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepo
kryte ani niepowleczone, o grubości ≥ 3 mm, ale < 4,75 mm, bez wzorów 
wypukłych (EWWiS) 

20 % 3 

720854 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepo
kryte ani niepowleczone, o grubości < 3 mm, bez wzorów wypukłych (EWWiS) 

20 % 3 

720890 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości ≥ 600 mm, walco
wane na gorąco i poddane dalszej obróbce, ale nieplaterowane, niepokryte ani 
niepowleczone 

20 % 3 

720915 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości ≥ 3 mm (EWWiS) 

10 % 3 

720916 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm (EWWiS) 

10 % 3 

720917 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości ≥ 0,5 mm, ale ≤ 1 mm (EWWiS) 

10 % 3 

720918 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości < 0,5 mm (EWWiS) 

10 % 3 

720925 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości ≥ 3 mm (EWWiS) 

20 % 3 

720926 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm (EWWiS) 

20 % 3 

720927 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości ≥ 0,5 mm, ale ≤ 1 mm (EWWiS) 

20 % 3 

720928 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości < 0,5 mm (EWWiS) 

20 % 3
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720990 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości ≥ 600 mm, walco
wane na zimno i poddane dalszej obróbce, ale nieplaterowane, niepowleczone 
lub niepokryte 

20 % 3 

721011 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, ocynowane, o grubości 
≥ 0,5 mm 

10 % 3 

721012 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, ocynowane, o grubości 
< 0,5 mm 

10 % 3 

721020 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
ołowiem, włączając blachę białą matową 

10 % 3 

721030 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie powleczone 
lub pokryte cynkiem 

10 % 3 

721041 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, faliste, ocynowane (inne niż 
elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem) 

30 % 3 

721049 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, niefaliste, ocynowane (inne 
niż elektrolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem) 

30 % 3 

721050 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte tlen
kami chromu lub chromem i tlenkami chromu 

20 % 3 

721061 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
stopami aluminiowo-cynkowymi 

30 % 3 

721069 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
aluminium (inne niż wyroby powleczone lub pokryte stopami aluminiowo- 
cynkowymi) 

30 % 3 

721070 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, malowane, lakierowane lub 
powleczone tworzywami sztucznymi 

30 % 3 

721090 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane, powleczone 
lub pokryte (inne niż ocynowane, powleczone lub pokryte ołowiem, cynkiem, 
tlenkami chromu, chromem i tlenkami chromu lub aluminium, malowane, 
lakierowane lub powleczone tworzywami sztucznymi) 

30 % 3 

721113 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na 
gorąco, z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepowle
czone ani niepokryte, o szerokości > 150 mm, ale < 600 mm i o grubości 
≥ 4 mm, nie w zwojach i bez wzorów wypukłych, znane jako szerokie płaskie 
(płyty uniwersalne) (EWWiS) 

20 % 3 

721114 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplaterowane, 
niepowleczone ani niepokryte, o grubości ≥ 4,75 mm (EWWiS) (inne niż 
szerokie płaskie (płyty uniwersalne)) 

20 % 3
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721119 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepowleczone ani 
niepokryte, o grubości < 4,75 mm (EWWiS) (inne niż (szerokie płaskie (płyty 
uniwersalne)) 

20 % 3 

721123 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani 
niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla 

20 % 3 

721129 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani 
niepokryte, zawierające ≥ 0,25 % masy węgla 

20 % 3 

721190 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno i poddane dalszej obróbce, 
ale nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte 

20 % 3 

721210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, ocynowane 

10 % 3 

721220 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie powleczone 
lub pokryte cynkiem 

20 % 3 

721230 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, ocynowane (inne niż elek
trolitycznie powleczone lub pokryte cynkiem) 

20 % 3 

721240 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, malowane, lakierowane lub 
powleczone tworzywami sztucznymi 

30 % 3 

721250 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
(inne niż ocynowane, powleczone lub pokryte cynkiem, malowane, lakierowane 
lub powleczone tworzywami sztucznymi) 

20 % 3 

721260 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane 

30 % 3 

721310 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub 
inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania (EWWiS) 

20 % 2 

721320 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze 
stali niestopowej automatowej (EWWiS) (inne niż sztaby i pręty posiadające 
wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu 
walcowania) 

10 % 2 

721391 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
z żeliwa lub stali niestopowej, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy < 14 mm (EWWiS) (inne niż sztaby i pręty, ze stali niestopowej 
automatowej oraz sztaby i pręty posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub 
inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania) 

5 % 1 

721399 Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
z żeliwa lub stali niestopowej (EWWiS) (inne niż wyroby o przekroju poprze
cznym w kształcie koła, o średnicy < 14 mm, sztaby i pręty, ze stali niesto
powej automatowej oraz sztaby i pręty posiadające wgniecenia, żeberka, rowki 
lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania) 

20 % 2
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721410 Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute 
(inne niż w nieregularnie zwijanych kręgach) 

10 % 3 

721420 Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, żeberka, 
rowki lub inne odkształcenia, powstałe podczas procesu walcowania (EWWiS) 

20 % 3 

721430 Sztaby i pręty, ze stali niestopowej automatowej, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (EWWiS) 
(inne niż posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, 
powstałe podczas procesu walcowania lub po walcowaniu zostały skręcone) 

20 % 3 

721491 Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walco
wane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju 
poprzecznym prostokątnym (EWWiS), wyłączając kwadratowy (inne niż posia
dające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe podczas 
procesu walcowania, sztaby i pręty, które po walcowaniu zostały skręcone 
i ze stali automatowej) 

20 % 3 

721499 Sztaby i pręty, lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciąg
nione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco (EWWiS) (inne niż o przekroju 
poprzecznym prostokątnym, wyłączając kwadratowy i posiadające wgniecenia, 
żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe podczas procesu walcowania 
oraz ze stali niestopowej automatowej) 

20 % 3 

721510 Sztaby i pręty, ze stali niestopowej automatowej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno 

20 % 3 

721550 Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno (inne niż ze stali automatowej) 

20 % 3 

721590 Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno i poddane dalszej obróbce lub gięte na gorąco i poddane dalszej 
obróbce, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3 

721610 Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na 
gorąco lub wyciskane, o wysokości < 80 mm (EWWiS) 

10 % 3 

721621 Kątowniki z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości < 80 mm (EWWiS) 

10 % 3 

721622 Teowniki z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości < 80 mm (EWWiS) 

10 % 3 

721631 Ceowniki z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o wysokości ≥ 80 mm 
(EWWiS) 

10 % 3 

721632 Dwuteowniki z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walco
wane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o wysokości 
≥ 80 mm (EWWiS) 

10 % 3 

721633 Dwuteowniki szerokostopowe z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione 
więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, 
o wysokości ≥ 80 mm (EWWiS) 

10 % 3 

721640 Kątowniki z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o wysokości 
≥ 80 mm (EWWiS) 

10 % 3 

721650 Profile z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco (EWWiS) (inne niż 
ceowniki, dwuteowniki, dwuteowniki szerokostopowe, kątowniki lub teowniki) 

10 % 3
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721661 Kątowniki i kształtowniki, z żeliwa lub stali niestopowej, otrzymane z wyrobów 
walcowanych płaskich tylko gięte na zimno lub wykończone na zimno 

10 % 3 

721669 Kątowniki i kształtowniki, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej 
niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (inne niż arkusze profilowane) 

10 % 3 

721691 Kątowniki i kształtowniki, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub 
wykończone na zimno z wyrobów walcowanych płaskich i poddane dalszej 
obróbce (inne niż arkusze profilowane) 

10 % 3 

721699 Kątowniki i kształtowniki, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte na zimno lub 
wykończone na zimno i poddane dalszej obróbce (inne niż z wyrobów walco
wanych płaskich), lub nieobrobione więcej niż kute, lub kute, albo gięte na 
gorąco za pomocą innych środków i poddane dalszej obróbce, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 3 

721710 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, w zwojach, niepokryty ani niepowleczony, 
nawet polerowany (z wyłączeniem sztab i prętów) 

10 % 2 

721720 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, w zwojach, powleczony lub pokryty 
cynkiem (z wyłączeniem sztab i prętów) 

10 % 2 

721730 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, w zwojach, powleczony lub pokryty 
innymi metalami (inny niż powleczony lub pokryty cynkiem oraz z wyłącze
niem sztab i prętów) 

10 % 2 

721790 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, w zwojach, powleczony lub pokryty (inny 
niż powleczony lub pokryty metalami nieszlachetnymi oraz z wyłączeniem 
sztab i prętów) 

10 % 2 

721810 Stal nierdzewna w postaci wlewków i pozostałych form pierwotnych (EWWiS) 
(z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków i produktów otrzyma
nych przez odlewanie ciągłe) 

10 % 3 

721891 Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym 
(innym niż kwadratowy) 

10 % 3 

721899 Półprodukty ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem produktów o przekroju 
poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy)) 

10 % 3 

721911 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości 
> 10 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721912 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości 
≥ 4,7 mm i ≤ 10 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721913 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości 
≥ 3 mm i < 4,75 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721914 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości 
< 3 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721921 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości 
> 10 mm (EWWiS) 

20 % 3
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721922 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości 
≥ 4,75 mm i ≤ 10 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721923 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości 
≥ 3 mm i < 4,75 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721924 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, o grubości 
< 3 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721931 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości ≥ 4,75 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721932 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości ≥ 3 mm, ale 
< 4,75 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721933 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale 
< 3 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721934 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości ≥ 0,5 mm, ale 
≤ 1 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721935 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm (EWWiS) 

20 % 3 

721990 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości ≥ 600 mm, 
walcowane na gorąco lub na zimno i poddane dalszej obróbce 

20 % 3 

722011 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości ≥ 4,75 mm (EWWiS) 

20 % 3 

722012 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm (EWWiS) 

20 % 3 

722020 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno 

20 % 3 

722090 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
walcowane na gorąco lub na zimno i poddane dalszej obróbce 

20 % 3 

722100 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych 
kręgach (EWWiS) 

20 % 2 

722211 Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione 
na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco, o przekroju poprzecznym w kształcie 
koła (EWWiS) 

10 % 3 

722219 Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione 
na gorąco lub tylko wyciskane (EWWiS) (inne niż o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła) 

10 % 3
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722220 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno 

10 % 3 

722230 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno i poddane dalszej obróbce, lub nieobrobione więcej niż kute, lub 
kute, albo gięte na gorąco za pomocą innych środków i poddane dalszej 
obróbce, gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

722240 Kątowniki i kształtowniki, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione 20 % 3 

722300 Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów) 10 % 3 

722410 Stal stopowa, inna niż stal nierdzewna, w postaci wlewków lub pozostałych 
form pierwotnych (EWWiS) (z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci 
wlewków i produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe) 

10 % 3 

722490 Półprodukty ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna 10 % 3 

722511 Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości 
≥ 600 mm, o ziarnach zorientowanych (EWWiS) 

20 % 3 

722519 Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości 
≥ 600 mm, o ziarnach niezorientowanych (EWWiS) 

20 % 3 

722520 Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości ≥ 600 mm, 
walcowane na gorąco lub na zimno 

20 % 3 

722530 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
(EWWiS) (inne niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowej elek
trotechnicznej) 

10 % 3 

722540 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwojach, 
(EWWiS) (inne niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowej elek
trotechnicznej) 

10 % 3 

722550 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości ≥ 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, (EWWiS) (inne 
niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722591 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie powle
czone lub pokryte cynkiem (inne niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali 
krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722592 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
cynkiem (inne niż elektrolitycznie powleczone lub pokryte oraz wyroby ze stali 
szybkotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722599 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości ≥ 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno i poddane dalszej 
obróbce (inne niż powleczone lub pokryte cynkiem i wyroby ze stali szybkot
nącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722611 Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, o ziarnach zorientowanych 

20 % 3
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722619 Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, o ziarnach niezorientowanych 

20 % 3 

722620 Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości ≤ 600 mm, 
walcowane na gorąco lub na zimno 

20 % 3 

722691 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (EWWiS) (inne 
niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722692 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (EWWiS) (inne 
niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722693 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie powle
czone lub pokryte cynkiem (inne niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali 
krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722694 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
cynkiem (inne niż elektrolitycznie powleczone lub pokryte oraz wyroby ze stali 
szybkotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722699 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, o szero
kości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno i poddane dalszej 
obróbce (inne niż powleczone lub pokryte cynkiem oraz wyroby ze stali szyb
kotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 3 

722710 Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, walcowane na gorąco, w nieregularnych 
kręgach (EWWiS) 

20 % 2 

722720 Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej, walcowane na gorąco, w niere
gularnych kręgach (EWWiS) 

20 % 2 

722790 Sztaby i pręty, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, walcowane na 
gorąco, w nieregularnych kręgach (EWWiS) (inne niż wyroby ze stali szybkot
nącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

20 % 2 

722810 Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej (inne niż półprodukty, wyroby walcowane 
płaskie oraz sztaby i pręty walcowane na gorąco i w nieregularnych kręgach) 

10 % 3 

722820 Sztaby i pręty, ze stali krzemowo-manganowej (inne niż półprodukty, wyroby 
walcowane płaskie oraz sztaby i pręty walcowane na gorąco i w nieregularnych 
kręgach) 

10 % 3 

722830 Sztaby i pręty, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieobrobione więcej 
niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane (EWWiS) (inne 
niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półpro
dukty, wyroby walcowane płaskie oraz sztaby i pręty walcowane na gorąco, 
w nieregularnych kręgach) 

10 % 3 

722840 Sztaby i pręty, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieobrobione więcej 
niż kute (inne niż wyroby ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manga
nowej, półprodukty, wyroby walcowane płaskie oraz sztaby i pręty walcowane 
na gorąco, w nieregularnych kręgach) 

10 % 3 

722850 Sztaby i pręty, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieobrobione więcej 
niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (inne niż wyroby ze stali 
szybkotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półprodukty, wyroby walco
wane płaskie oraz sztaby i pręty walcowane na gorąco, w nieregularnych 
kręgach) 

10 % 3
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722860 Sztaby i pręty, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, gięte na zimno lub 
wykończone na zimno i poddane dalszej obróbce, lub gięte na gorąco i poddane 
dalszej obróbce, gdzie indziej niewymienione (inne niż wyroby ze stali szyb
kotnącej lub ze stali krzemowo-manganowej, półprodukty, wyroby walcowane 
płaskie oraz sztaby i pręty walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach) 

10 % 3 

722870 Kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 3 

722880 Sztaby i pręty drążone, ze stali stopowej lub niestopowej 10 % 3 

722910 Drut ze stali szybkotnącej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów) 20 % 3 

722920 Drut ze stali krzemowo-manganowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab 
i prętów) 

10 % 3 

722990 Drut ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem 
sztab i prętów oraz drutu ze stali szybkotnącej i ze stali krzemowo-mangano
wej) 

10 % 3 

730110 Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana 
z połączonych elementów (EWWiS) 

10 % 2 

730120 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali, spawane 10 % 2 

730210 Szyny z żeliwa lub stali, do torów kolejowych lub tramwajowych (inne niż 
odbojnice) 

10 % 1 

730230 Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy 
skrzyżowań, z żeliwa lub stali 

10 % 1 

730240 Nakładki stykowe i podkładki pod szyny, z żeliwa lub stali, do torów kolejo
wych lub tramwajowych 

10 % 1 

730290 Podkłady kolejowe, odbojnice, szyny zębate, siodełka szynowe, kliny siodeł
kowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przezna
czone do łączenia lub mocowania szyn, z żeliwa lub stali, do torów kolejowych 
lub tramwajowych (inne niż szyny, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty 
zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań oraz nakładki stykowe 
i podkładki pod szyny) 

10 % 1 

730300 Rury, przewody rurowe i profile drążone, żeliwne 10 % 3 

730410 Rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, bez szwu, żelazna lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych) 

10 % 2 

730421 Rura płuczkowa, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy 
naftowej lub gazu, bez szwu, żelazna lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów 
żeliwnych) 

10 % 2 

730429 Rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy 
poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazna lub ze stali (z wyłą
czeniem wyrobów żeliwnych) 

10 % 2 

730431 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walco
wane na zimno (inne niż wyroby żeliwne i rura przewodowa, w rodzaju 
stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu oraz rura okładzinowa 
i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2 

730439 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, nieciągnione na zimno lub 
walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych, rury przewodowej, 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rury okładzi
nowej i przewodu rurowego, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszu
kiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2
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730441 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane na 
zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów 
ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju stoso
wanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2 

730449 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani walcowane na 
zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu) 

20 % 3 

730451 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, ciągnione na 
zimno lub walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stoso
wanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód 
rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej) 

20 % 2 

730459 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna, nieciągnione na 
zimno ani walcowane na zimno (inne niż rura przewodowa, w rodzaju stoso
wanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzinowa i przewód 
rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej) 

20 % 2 

730490 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o innym niż okrągły 
przekroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów żeliw
nych) 

20 % 2 

730511 Rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o zewnętrznej średnicy 
> 406,4 mm, z żeliwa lub stali, spawana wzdłużnie łukiem krytym 

10 % 2 

730512 Rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o zewnętrznej średnicy 
> 406,4 mm, z żeliwa lub stali, spawana wzdłużnie (inna niż produkty spawane 
wzdłużnie łukiem krytym) 

10 % 2 

730519 Rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o zewnętrznej średnicy 
> 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali (inna niż 
produkty spawane wzdłużnie łukiem krytym) 

10 % 2 

730520 Rura okładzinowa, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy 
naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, o zewnętrznej 
średnicy > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali 

10 % 2 

730531 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o zewnętrznej średnicy > 406,4 mm, z żeliwa lub stali, spawane wzdłużnie 
(inne niż wyroby, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej 
lub gazu) 

20 % 2 

730539 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o zewnętrznej średnicy > 406,4 mm, z żeliwa lub stali, spawane (inne niż 
wyroby spawane wzdłużnie lub w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2 

730590 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o zewnętrznej średnicy > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich, 
z żeliwa lub stali, spawane (inne niż wyroby spawane lub w rodzaju stosowa
nych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub w rodzaju stosowanych do 
wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

10 % 2 

730610 Rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, żelazna lub ze stali, o zewnętrznej średnicy ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem 
rur żeliwnych bez szwu) 

10 % 2 

730620 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń przy 
poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, z wyrobów walcowanych płaskich, 
żelazne lub ze stali, o zewnętrznej średnicy ≤ 406,4 mm (z wyłączeniem rur 
żeliwnych i rur bez szwu) 

10 % 2
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730630 Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej (inne niż wyroby żeliwne, 
o wewnętrznych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy 
> 406,4 mm lub rura przewodowa, w rodzaju stosowanych do rurociągów 
ropy naftowej lub gazu, lub rura okładzinowa i przewód rurowy, w rodzaju 
stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

20 % 3 

730640 Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali nierdzewnej (inne niż bez szwu, wyroby o wewnętrznych 
i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm 
i wyroby, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub 
w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2 

730650 Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali stopowej, innej niż stal nierdzewna (z wyłączeniem rur 
bez szwu, rur i przewodów rurowych o wewnętrznych i zewnętrznych okrąg 
łych przekrojach i zewnętrznej średnicy > 406,4 mm i rury przewodowej, 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub rury okła
dzinowej i przewodu rurowego, w rodzaju stosowanych do wierceń przy 
poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2 

730660 Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o przekroju poprzecznym 
innym niż okrągły, z żeliwa lub stali (inne niż bez szwu, rura przewodowa, 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rura okładzi
nowa i przewód rurowy, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszuki
waniu ropy naftowej lub gazu) 

20 % 2 

730690 Rury, przewody rurowe i profile drążone, np. z otwartym szwem, nitowane lub 
zamykane w podobny sposób, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów 
żeliwnych, bez szwu lub spawanych rur i przewodów rurowych o wewnętrz
nych i zewnętrznych okrągłych przekrojach i zewnętrznej średnicy 
> 406,4 mm) 

20 % 2 

730711 Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żeliwa nieciągliwego 10 % 2 

730719 Łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane, z żeliwa lub stali (inne niż 
wyroby z żeliwa nieciągliwego) 

10 % 3 

730721 Kołnierze ze stali nierdzewnej (inne niż wyroby odlewane) 10 % 2 

730722 Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (inne niż wyroby odle
wane) 

10 % 2 

730723 Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali 
nierdzewnej (inne niż wyroby odlewane) 

10 % 2 

730729 Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem 
wyrobów odlewanych, kołnierzy, gwintowanych kolanek, łuków i tulei i łącz
ników spawanych doczołowo) 

10 % 2 

730791 Kołnierze z żelaza lub stali (inne niż wyroby odlewane lub ze stali nierdzewnej) 10 % 3 

730792 Gwintowane kolanka, łuki i tuleje, ze stali nierdzewnej (inne niż wyroby odle
wane lub ze stali nierdzewnej) 

10 % 2 

730793 Łączniki spawane doczołowo żelazne lub ze stali (inne niż wyroby żeliwne lub 
ze stali nierdzewnej i kołnierze) 

20 % 3 

730799 Łączniki rur lub przewodów rurowych, żelazne lub ze stali (inne niż wyroby 
żeliwne lub ze stali nierdzewnej, kołnierze, gwintowane kolanka, łuki i tuleje; 
łączniki spawane doczołowo) 

20 % 3 

730810 Mosty i części mostów, z żeliwa lub stali 10 % 1 

730820 Wieże i maszty kratowe, z żeliwa lub stali 10 % 1
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730830 Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe, z żeliwa lub stali 20 % 2 

730840 Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych (inne niż 
zmontowane ścianki szczelne, płyty szalunkowe przeznaczone do wylewania 
betonu, mające cechy form) 

20 % 2 

730890 Konstrukcje i części konstrukcji, z żeliwa lub stali (inne niż mosty i części 
mostów, wieże, maszty kratowe, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi 
drzwiowe, podpory i podobne elementy do rusztowań, szalowań, deskowań 
lub obudów kopalnianych) 

20 % 3 

730900 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny 
materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 l, niewy
posażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, nawet pokryte lub izolo
wane cieplnie (inne niż pojemniki specjalnie skonstruowane albo przystoso
wane do jednego lub kilku rodzajów transportu) 

20 % 3 

731010 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub 
stali, na dowolny materiał, o pojemności ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, gdzie indziej 
niewymienione (inne niż pojemniki na sprężony lub skroplony gaz lub pojem
niki wyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne) 

10 % 3 

731021 Puszki z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, które mają być zamykane przez 
lutowanie lub obciskanie (inne niż pojemniki na sprężony lub skroplony gaz) 

10 % 3 

731029 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z żeliwa lub 
stali, na dowolny materiał, o pojemności < 50 litrów, gdzie indziej niewymie
nione (inne niż pojemniki na sprężony lub skroplony gaz lub pojemniki wypo
sażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne i puszki, które mają być 
zamykane przez lutowanie lub obciskanie) 

10 % 3 

731100 Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali (inne niż 
pojemniki specjalnie skonstruowane albo przystosowane do jednego lub kilku 
rodzajów transportu) 

20 % 2 

731210 Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne, ze stali nierdzewnej 
(inne niż wyroby izolowane elektrycznie oraz luźno skręcony drut na ogro
dzenia i drut kolczasty) 

30 % 3 

731290 Taśmy plecione, zawiesia i podobne, z żeliwa lub stali (inne niż wyroby izolo
wane elektrycznie) 

30 % 3 

731300 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 

20 % 3 

731412 Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, z drutu ze stali nierdzewnej 30 % 3 

731413 Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, z drutu z żeliwa lub stali (innej 
niż stal nierdzewna) 

30 % 3 

731414 Wyroby tkane, włączając taśmy bez końca, z drutu ze stali nierdzewnej (inne 
niż tkanina z przędzy metalowej, w rodzaju stosowanej jako materiał dekora
cyjny, obiciowy lub do podobnych celów i taśmy bez końca do urządzeń 
mechanicznych) 

30 % 3 

731419 Wyroby tkane, włączając taśmy bez końca, z drutu z żeliwa lub stali (inne niż 
ze stali nierdzewnej i tkanina z przędzy metalowej, w rodzaju stosowanej jako 
materiał dekoracyjny, obiciowy lub do podobnych celów i taśmy bez końca do 
urządzeń mechanicznych) 

30 % 3
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731420 Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, o wielkości oczek 
≥ 100 cm 2 , z drutu z żeliwa lub stali, o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≥ 3 mm 

30 % 3 

731431 Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu z żeliwa lub stali, spawane na przecięciach, 
powleczone lub pokryte cynkiem (inne niż wyroby z drutu o maksymalnym 
wymiarze przekroju poprzecznego ≥ 3 mm i o wielkości oczek ≥ 100 cm 2 ) 

30 % 3 

731439 Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu z żeliwa lub stali, spawane na przecięciach 
(inne niż wyroby z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≥ 3 mm i o wielkości oczek ≥ 100 cm 2 oraz krata, siatka i ogrodzenia powle
czone lub pokryte cynkiem) 

30 % 3 

731441 Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu z żeliwa lub stali, niespawane na przecię
ciach, powleczone lub pokryte cynkiem 

30 % 3 

731442 Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu z żeliwa lub stali, niespawane na przecię
ciach, pokryte tworzywami sztucznymi 

30 % 3 

731449 Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu z żeliwa lub stali, niespawane na przecięciach 
(inne niż powleczone lub pokryte cynkiem lub pokryte tworzywami sztuczny
mi) 

30 % 3 

731450 Siatka metalowa rozciągana, z żeliwa lub stali 30 % 3 

731511 Łańcuch tulejkowy z żeliwa lub stali 10 % 2 

731512 Łańcuch przegubowy z żeliwa lub stali (inny niż łańcuch tulejkowy) 10 % 2 

731519 Części łańcucha przegubowego, z żeliwa lub stali 30 % 3 

731520 Łańcuch przeciwpoślizgowy w pojazdach mechanicznych, z żeliwa lub stali 30 % 3 

731581 Łańcuch ogniwowy rozpórkowy, z żeliwa lub stali 30 % 3 

731582 Łańcuch o ogniwach spawanych, z żeliwa lub stali (inny niż łańcuchy stoso
wane do zabezpieczenia drzwi) 

30 % 3 

731589 Łańcuch z żeliwa lub stali (inne niż łańcuch przegubowy, przeciwpoślizgowy, 
o ogniwach spawanych i ich części; łańcuszki do zegarków, naszyjników 
i podobne, łańcuch używany jako piła łańcuchowa lub narzędzie tnące, łańcuch 
w przenośnikach lub napinacz w procesie wykończania tkanin i podobne, 
łańcuchy stosowane do zabezpieczenia drzwi, łańcuchy do przyrządów geode
zyjnych) 

30 % 3 

731590 Części łańcucha przeciwpoślizgowego, ogniwowego rozpórkowego i pozosta 
łych łańcuchów objętych pozycją 7315 (inne niż łańcucha przegubowego) 

30 % 3 

731600 Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub ze stali 30 % 3 

731700 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbo
wane, klamry oraz wyroby podobne, z żeliwa lub stali, również z główkami 
z innych metali (z wyłączeniem artykułów, które mają główki z miedzi 
i zszywek w pasmach) 

30 % 5
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731811 Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali 10 % 2 

731812 Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali (inne niż wkręty do podkładów) 10 % 2 

731813 Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali 10 % 2 

731814 Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali (inne niż wkręty do drewna) 10 % 2 

731815 Gwintowane wkręty i śruby, z żeliwa lub stali, nawet z nakrętkami lub 
podkładkami (inne niż wkręty do podkładów i pozostałe wkręty do drewna, 
haki gwintowane i pierścienie gwintowane, wkręty samogwintujące, wkręty do 
drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, korki, zatyczki i tym podobne, 
gwintowane) 

10 % 3 

731816 Nakrętki z żeliwa lub stali 10 % 2 

731819 Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

731821 Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali 10 % 2 

731822 Podkładki z żeliwa lub stali (inne niż podkładki sprężyste i pozostałe podkładki 
ustalające) 

10 % 2 

731823 Nity z żeliwa lub stali (inne niż rurkowe i rozwidlone nity do szczególnych 
zastosowań) 

10 % 2 

731824 Zawleczki i przetyczki, z żeliwa lub stali 10 % 2 

731829 Wyroby niegwintowane, z żeliwa lub stali 10 % 2 

731910 Igły do szycia, cerowania lub haftowania, do prac ręcznych, z żeliwa lub stali 30 % 3 

731920 Agrafki z żeliwa lub stali 30 % 3 

731930 Szpilki z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

731990 Igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne, 
z żeliwa lub stali (inne niż igły do szycia, cerowania lub haftowania) 

30 % 3 

732010 Resory piórowe i pióra do nich, z żeliwa lub stali (inne niż sprężyny zegarków 
i zegarów, sprężyny amortyzatorów i drążków skrętnych objęte sekcją XVII) 

10 % 2 

732020 Sprężyny śrubowe z żeliwa lub stali (inne niż sprężyny spiralne płaskie, sprę 
żyny zegarków i zegarów, sprężyny do trzonów i uchwytów parasoli lub 
parasolek, sprężyny amortyzatorów objętych sekcją XVII) 

10 % 2 

732090 Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali, włączając sprężyny spiralne 
płaskie (inne niż sprężyny śrubowe, sprężyny spiralne, resory piórowe i pióra 
do nich, sprężyny zegarków i zegarów, podkładki sprężyste i pozostałe 
podkładki ustalające, sprężyny amortyzatorów i drążków skrętnych objętych 
sekcją XVII) 

10 % 2 

732111 Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania oraz podgrzewacze 
płytowe, do użytku domowego, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz i inne 
paliwa (inne niż wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania) 

30 % 3
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732112 Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania oraz podgrzewacze 
płytowe, do użytku domowego, z żeliwa lub stali, na paliwo ciekłe (inne niż 
wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania) 

30 % 3 

732113 Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania oraz podgrzewacze 
płytowe, do użytku domowego, z żeliwa lub stali, na paliwo stałe (inne niż 
wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania) 

30 % 3 

732181 Piece, grzejniki, ruszty, ruszty płomieniowe, piecyki kąpielowe, piecyki koksowe 
i podobne urządzenia, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz i inne paliwa (inne 
niż urządzenia do gotowania, nawet z piekarnikiem, piece odrębne, podgrze
wacze płytowe, kotły centralnego ogrzewania, podgrzewacze wody przepły
wowe i pojemnościowe, wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania) 

30 % 3 

732182 Piece, grzejniki, ruszty, ruszty płomieniowe, piecyki kąpielowe, piecyki koksowe 
i podobne urządzenia, z żeliwa lub stali, na paliwo ciekłe (inne niż urządzenia 
do gotowania, nawet z piecykiem, piecyki odrębne, podgrzewacze płytowe, 
kotły centralnego ogrzewania, podgrzewacze wody przepływowe i pojemno 
ściowe oraz wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania) 

30 % 3 

732183 Piece, grzejniki, ruszty, ruszty płomieniowe, piecyki kąpielowe, piecyki koksowe 
i podobne urządzenia, z żeliwa lub stali, na paliwo stałe (inne niż urządzenia 
do gotowania, nawet z piecykiem, piecyki odrębne, podgrzewacze płytowe, 
kotły centralnego ogrzewania, gejzery i podgrzewacze wody oraz wielkogaba
rytowe urządzenia używane do gotowania) 

30 % 3 

732190 Części urządzeń do użytku domowego, nieogrzewane elektrycznie, objęte 
pozycją 7321, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

732211 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, 
z żeliwa lub stali (inne niż części, gdzie indziej wymienione lub włączone 
i kotły centralnego ogrzewania) 

30 % 3 

732219 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, 
żelazne inne niż żeliwne lub ze stali (inne niż części, gdzie indziej wymienione 
lub włączone i kotły centralnego ogrzewania) 

30 % 3 

732290 Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza, włącznie z tymi, 
które mogą również rozdzielać świeże lub klimatyzowane powietrze, nieogrze
wane elektrycznie, wyposażone w wentylatory lub dmuchawy poruszane silni
kiem, oraz ich części, z żeliwa lub stali 

30 % 3 

732310 Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania 
naczyń, rękawice i podobne artykuły, żelazne lub ze stali 

30 % 3 

732391 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, żeliwne, nieemaliowane (wyłączając puszki, skrzynki i podobne pojem
niki objęte pozycją 7310; kosze na odpadki; szufle, korkociągi i pozostałe 
artykuły gospodarstwa domowego mające cechy narzędzi; artykuły nożownicze, 
łyżki, łyżki wazowe, widelce, itp. objęte pozycjami od 8211 do 8215; artykuły 
dekoracyjne; wyroby sanitarne) 

30 % 3 

732392 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, żeliwne, emaliowane (wyłączając puszki, skrzynki i podobne pojemniki 
objęte pozycją 7310; kosze na odpadki; szufle, korkociągi i pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego mające cechy narzędzi; artykuły nożownicze, łyżki, 
łyżki wazowe, widelce, itp. objęte pozycjami od 8211 do 8215; artykuły 
dekoracyjne; wyroby sanitarne) 

30 % 3 

732393 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, ze stali nierdzewnej (wyłączając puszki, skrzynki i podobne pojemniki 
objęte pozycją 7310; kosze na odpadki; szufle, korkociągi i pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego mające cechy narzędzi; artykuły nożownicze, łyżki, 
łyżki wazowe, widelce, itp. objęte pozycjami od 8211 do 8215; artykuły 
dekoracyjne; wyroby sanitarne) 

30 % 3
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732394 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, żelazne, inne niż żeliwne lub ze stali innej niż nierdzewna, emaliowa
nych (wyłączając puszki, skrzynki i podobne pojemniki objęte pozycją 7310; 
kosze na odpadki; szufle, korkociągi i pozostałe artykuły gospodarstwa domo
wego mające cechy narzędzi; artykuły nożownicze, łyżki, łyżki wazowe, 
widelce, itp. objęte pozycjami od 8211 do 8215; artykuły dekoracyjne; wyroby 
sanitarne; artykuły do użytku stołowego) 

30 % 3 

732399 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, żelazne, inne niż żeliwne lub ze stali innej niż nierdzewna (wyłączając 
artykuły emaliowane; puszki, skrzynki i podobne pojemniki objęte pozycją 
7310; kosze na odpadki; szufle i pozostałe artykuły gospodarstwa domowego 
mające cechy narzędzi; noże, łyżki, łyżki wazowe, itp. objęte pozycjami od 
8211 do 8215; artykuły dekoracyjne; wyroby sanitarne) 

30 % 3 

732410 Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej 30 % 3 

732421 Wanny z żeliwa, nawet emaliowane 30 % 3 

732429 Wanny z arkuszy blachy stalowej 30 % 3 

732490 Wyroby sanitarne i ich części (wyłączając puszki, skrzynki i podobne pojemniki 
objęte pozycją 7310, apteczki i szafki toaletowe wiszące oraz inne meble objęte 
działem 94, i wyposażenie, kompletne zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej, 
kompletne wanny oraz wyposażenie) 

30 % 3 

732510 Artykuły z żeliwa lub ze stali, z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 2 

732591 Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, odlewane (z wyłączeniem 
wyrobów z żeliwa nieciągliwego) 

10 % 2 

732599 Artykuły z żeliwa lub ze stali, odlewane (z wyłączeniem artykułów z żeliwa 
nieciągliwego i kul mielących oraz podobnych artykułów dla młynów), gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 2 

732611 Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub 
tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce 

10 % 2 

732619 Artykuły z żeliwa lub stali, kute lub tłoczone, ale niepoddane dalszej obróbce, 
(inne niż kule mielące i podobne artykuły dla młynów), gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 2 

732620 Artykuły z drutu z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

732690 Artykuły z żeliwa lub stali (inne niż artykuły odlewane lub z drutu z żeliwa lub 
stali), gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

740110 Kamienie miedziowe 10 % 2 

740120 Miedź cementacyjna (miedź wytrącona) 10 % 2 

740200 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 10 % 2 

740311 Miedź rafinowana, w postaci katod i części katod 10 % 2 

740312 Miedź rafinowana, w postaci wlewków na druty 10 % 2
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740313 Miedź rafinowana, w postaci kęsów 10 % 2 

740319 Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie (inna niż miedź w postaci kęsów, 
wlewków na druty, katod i części katod) 

10 % 2 

740321 Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz), nieobrobione plastycznie 10 % 2 

740322 Stopy miedzi z cyną (brąz), nieobrobione plastycznie 10 % 2 

740323 Stopy miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub stopy miedzi z niklem 
i cynkiem (alpaka), nieobrobione plastycznie 

10 % 2 

740329 Stopy miedzi, nieobrobione plastycznie (inne niż stopy miedzi z cynkiem 
(mosiądz), stopy miedzi z cyną (brąz), stopy miedzi z niklem (stopy 
miedziowo-niklowe), stopy miedzi z niklem i cynkiem (alpaka) i stopy miedzi 
objęte pozycją 7405) 

10 % 2 

740400 Odpady i złom miedzi (inne niż wlewki lub podobne postacie nieobrobione, 
odlewane z przetopionych odpadów i złomu miedzianego, popioły i pozosta 
łości zawierające miedź oraz odpady i złom ogniw galwanicznych, baterii 
galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

10 % 2 

740500 Stopy wstępne miedzi (inne niż związki miedzi z fosforem, fosforek miedzi 
(miedź fosforowa) zawierające > 15 % masy fosforu) 

10 % 2 

740610 Proszki miedzi o strukturze innej niż płytkowa (z wyłączeniem ziaren miedzi) 10 % 2 

740620 Proszki miedzi o strukturze płytkowej; płatki miedzi (z wyłączeniem ziaren 
miedzi i ozdób objętych pozycją 8308) 

10 % 2 

740710 Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi rafinowanej, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 2 

740721 Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu), gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 2 

740722 Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów miedzi z niklem (stopów miedziowo- 
niklowych) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaki), gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 2 

740729 Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów miedzi, gdzie indziej niewymienione 
(inne niż takie artykuły ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu), stopu miedzi 
z niklem (stopu miedziowo-niklowego) lub stopu miedzi z niklem i cynkiem 
(alpaki)) 

10 % 2 

740811 Drut z miedzi rafinowanej, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
> 6 mm 

10 % 2 

740819 Drut z miedzi rafinowanej, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 
≤ 6 mm 

10 % 2 

740821 Drut miedziany ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu) 10 % 2 

740822 Drut miedziany ze stopów miedzi z niklem (stopu miedziowo-niklowego) lub 
ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaki) 

10 % 2 

740829 Drut ze stopów miedzi (inny niż ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu), 
stopów miedzi z niklem (stopu miedziowo-niklowego) lub ze stopów miedzi 
z niklem i cynkiem (alpaki)) 

5 % 1
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740911 Blachy grube, cienkie oraz taśma, z miedzi rafinowanej, w zwojach, o grubości 
> 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, miedzianej oraz izolo
wanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740919 Blachy grube, cienkie oraz taśma, z miedzi rafinowanej, nie w zwojach, 
o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, miedzianej 
oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740921 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu), 
w zwojach, o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, 
miedzianej oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740929 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cyną (brązu), nie 
w zwojach, o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, 
miedzianej oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740931 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cyną (brązu), w zwojach, 
o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, miedzianej 
oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740939 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cyną (brązu), nie 
w zwojach, o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, 
miedzianej oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740940 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z niklem (stopu 
miedziowo-niklowego) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaki), nie 
w zwojach, o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, 
miedzianej oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

740990 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi, o grubości > 0,15 mm 
(inne niż ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu), ze stopów miedzi z cyną 
(brązu), ze stopów miedzi z niklem (stopu miedziowo-niklowego), ze stopów 
miedzi z niklem i cynkiem (alpaki) i z wyłączeniem siatki i taśmy rozciąganej, 
miedzianej oraz izolowanego przewodu taśmowego) 

10 % 2 

741011 Folia z miedzi rafinowanej, bez podłoża, o grubości ≤ 0,15 mm (z wyłączeniem 
folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212, przędzy metalowej i przędzy meta
lizowanej oraz folii w postaci ozdób choinkowych) 

10 % 2 

741012 Folia ze stopów miedzi, bez podłoża, o grubości ≤ 0,15 mm (z wyłączeniem 
folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212, przędzy metalowej i przędzy meta
lizowanej oraz folii w postaci ozdób choinkowych) 

10 % 2 

741021 Folia z miedzi rafinowanej, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem dowolnego 
podłoża) ≤ 0,15 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212, 
przędzy metalowej i przędzy metalizowanej oraz folii w postaci ozdób choin
kowych) 

10 % 2 

741022 Folia ze stopów miedzi, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem dowolnego 
podłoża) ≤ 0,15 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętych pozycją 3212, 
przędzy metalowej i przędzy metalizowanej oraz folii w postaci ozdób choin
kowych) 

10 % 2 

741110 Rury i przewody rurowe, z miedzi rafinowanej 10 % 2 

741121 Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądzu) 10 % 2 

741122 Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi z niklem (stopu miedziowo-niklo
wego) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaki) 

10 % 2
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741129 Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi (inne niż ze stopów miedzi 
z cynkiem (mosiądzu), ze stopów miedzi z niklem (stopu miedziowo-niklo
wego) i ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaki) 

10 % 2 

741210 Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi rafinowanej (np. złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

10 % 2 

741220 Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stopów miedzi (np. złączki nakrętne, 
kolanka, tuleje) 

10 % 2 

741300 Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z miedzi, nieizolowane elektrycznie 10 % 2 

741420 Tkanina, włączając taśmy bez końca, z drutu miedzianego (z wyłączeniem 
tkanin z przędzy metalowej, w rodzaju stosowanych jako materiał dekoracyjny, 
obiciowy lub do podobnych celów, siatek metalowych powleczonych topni
kiem, przeznaczonych do lutowania lub zmontowanych w postaci sit ręcznych 
lub części maszyn) 

30 % 3 

741490 Krata i siatka z drutu miedzianego; siatka metalowa rozciągana, miedziana (z 
wyłączeniem krat i siatek zmontowanych w postaci sit ręcznych lub części 
maszyn) 

30 % 3 

741510 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i artykuły 
podobne, z miedzi lub z trzpieniami z żeliwa lub stali, z główkami z miedzi (z 
wyłączeniem zszywek w pasmach) 

30 % 3 

741521 Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi i podkładkami ustalającymi) 
z miedzi 

30 % 3 

741529 Nity, zawleczki, przetyczki i artykuły podobne, niegwintowane, z miedzi (z 
wyłączeniem podkładek sprężystych i podkładek ustalających) 

30 % 3 

741533 Wkręty; śruby i nakrętki i artykuły podobne, gwintowane z miedzi (z wyłą
czeniem haków gwintowanych, śrub pierścieniowych i z uchem, wkrętów do 
drewna z niegwintowaną częścią trzpienia, zatyczek, korków i podobnych, 
z gwintem) 

10 % 2 

741539 Haki gwintowane, pierścienie gwintowane i podobne, gwintowane, z miedzi (z 
wyłączeniem standardowych wkrętów i śrub oraz nakrętek) 

10 % 2 

741600 Sprężyny z miedzi (z wyłączeniem sprężyn zegarków i zegarów, podkładek 
sprężystych i pozostałych podkładek ustalających) 

10 % 2 

741700 Urządzenia do gotowania i ogrzewania, w rodzaju stosowanych w gospodar
stwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części, z miedzi (inne niż podgrze
wacze wody przepływowe i pojemnościowe) 

30 % 3 

741811 Zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, ręka
wice i podobne artykuły, z miedzi (inne niż wyroby sanitarne) 

30 % 3 

741819 Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, 
z miedzi (inne niż zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub pole
rowania naczyń, rękawice i podobne artykuły oraz urządzenia do gotowania 
i ogrzewania objęte pozycją 7417, puszki, skrzynki i podobne pojemniki objęte 
pozycją 7419, artykuły gospodarstwa domowego mające cechy narzędzi, arty
kuły nożownicze, łyżki, łyżki wazowe, itp., artykuły dekoracyjne i wyroby 
sanitarne) 

30 % 3 

741820 Wyroby sanitarne i ich części, z miedzi (z wyłączeniem urządzeń do gotowania 
i ogrzewania objętych pozycją 7417 oraz wyposażenia) 

30 % 3 

741910 Łańcuchy i ich części, z miedzi (z wyłączeniem łańcuszków do zegarków, 
breloczków i tym podobnych) 

30 % 3
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741991 Artykuły z miedzi, odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej 
nieobrobione, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

741999 Artykuły z miedzi, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

750110 Kamienie niklowe 10 % 2 

750120 Spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu (inne 
niż kamienie niklowe) 

10 % 2 

750210 Nikiel niestopowy, nieobrobiony plastycznie 10 % 2 

750220 Stopy niklu, nieobrobione plastycznie 10 % 2 

750300 Odpady i złom niklu (inne niż wlewki i podobne postacie surowe z przetopio
nych odpadów i złomu niklu, popioły i pozostałości zawierające nikiel oraz 
odpady i złom ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów 
elektrycznych) 

10 % 2 

750400 Proszki i płatki niklu (inne niż spieki tlenku niklu) 10 % 2 

750511 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu niestopowego, gdzie indziej niewy
mienione (inne niż wyroby izolowane elektrycznie) 

10 % 2 

750512 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, ze stopów niklu, gdzie indziej niewymie
nione (inne niż wyroby izolowane elektrycznie) 

10 % 2 

750521 Drut z niklu niestopowego (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elektrycznie) 10 % 2 

750522 Drut ze stopów niklu (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elektrycznie) 10 % 2 

750610 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu niestopowego (inne niż blachy lub 
taśma, rozciągane) 

10 % 2 

750620 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, ze stopów niklu (inne niż blachy lub taśma, 
rozciągane) 

10 % 2 

750711 Rury i przewody rurowe, z niklu niestopowego 10 % 2 

750712 Rury i przewody rurowe, ze stopów niklu 10 % 2 

750720 Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu 10 % 2 

750810 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu niklowego 10 % 2 

750890 Artykuły z niklu, gdzie indziej niewymienione 10 % 3 

760110 Aluminium niestopowe, nieobrobione plastycznie 10 % 3 

760120 Stopy aluminium nieobrobione plastycznie 10 % 3
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760200 Odpady i złom aluminium (inne niż żużel, zgorzelina i tym podobne 
z produkcji żeliwa i stali, zawierające możliwe do odzyskania aluminium 
w postaci krzemianów, wlewki i podobne postacie nieobrobione z przetopio
nych odpadów i złomu aluminium, popioły i pozostałości z produkcji alumi
nium) 

10 % 3 

760310 Proszki aluminium, o strukturze innej niż płytkowa (z wyłączeniem granulatu 
aluminium) 

10 % 3 

760320 Proszki aluminium, o strukturze płytkowej oraz płatki aluminium (z wyłącze
niem granulatu aluminium i ozdób) 

10 % 3 

760410 Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium niestopowego, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 3 

760421 Kształtowniki drążone ze stopów aluminium, gdzie indziej niewymienione 10 % 3 

760429 Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów aluminium, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 3 

760511 Drut z aluminium niestopowego, o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego > 7 mm (inny niż skrętki, kable, taśmy plecione i podobne 
oraz pozostałe artykuły objęte pozycją 7614 oraz druty izolowane elektrycznie) 

10 % 3 

760519 Drut z aluminium niestopowego, o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego ≤ 7 mm (inny niż skrętki, kable, liny oraz pozostałe artykuły 
objęte pozycją 7614, druty izolowane elektrycznie oraz struny do instru
mentów muzycznych) 

10 % 3 

760521 Drut ze stopów aluminium, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecz
nego > 7 mm (inny niż skrętki, kable, taśmy plecione i podobne oraz pozostałe 
artykuły objęte pozycją 7614 i druty izolowane elektrycznie) 

10 % 3 

760529 Drut ze stopów aluminium, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecz
nego ≤ 7 mm (inny niż skrętki, kable, liny oraz pozostałe artykuły objęte 
pozycją 7614, druty izolowane elektrycznie, struny do instrumentów muzycz
nych) 

10 % 3 

760611 Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
> 0,2 mm, prostokątne (włączając kwadratowe) (inne niż blachy i taśma, rozcią
gane) 

30 % 5 

760612 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm, 
prostokątne (włączając kwadratowe) (inne niż blachy i taśma, rozciągane) 

30 % 5 

760691 Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
> 0,2 mm (inne niż prostokątne (włączając kwadratowe)) 

30 % 5 

760692 Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm 
(inne niż prostokątne (włączając kwadratowe)) 

20 % 5 

760711 Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana, ale nieobrobiona więcej, o grubości 
≤ 0,2 mm (z wyłączeniem folii do wytłaczania objętych pozycją 3212 oraz folii 
w postaci ozdób choinkowych) 

20 % 2 

760719 Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana i poddana dalszej obróbce, 
o grubości ≤ 2 mm (z wyłączeniem folii do wytłaczania objętych pozycją 
3212 oraz folii w postaci ozdób choinkowych) 

20 % 3
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760720 Folia aluminiowa, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) 
≤ 0,2 mm (z wyłączeniem folii do wytłaczania objętych pozycją 3212 oraz folii 
w postaci ozdób choinkowych) 

10 % 3 

760810 Rury i przewody rurowe, z aluminium niestopowego (inne niż kształtowniki 
drążone) 

10 % 5 

760820 Rury i przewody rurowe, ze stopów aluminium (inne niż kształtowniki drążo
ne) 

10 % 5 

760900 Łączniki rur lub przewodów rurowych, np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje, 
z aluminium 

10 % 5 

761010 Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, z aluminium (z wyłączeniem 
okuć drzwiowych) 

20 % 5 

761090 Konstrukcje i części takich konstrukcji, z aluminium, gdzie indziej niewymie
nione, płyty, pręty, kształtowniki, rury i podobne, przygotowane do stosowania 
w konstrukcjach, z aluminium, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406, drzwi i okien oraz ram 
do nich i progów drzwiowych) 

30 % 3 

761100 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny 
materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 l, niewy
posażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, nawet pokryte lub izolo
wane cieplnie (inne niż pojemniki specjalnie skonstruowane albo przystoso
wane do jednego lub kilku rodzajów transportu) 

20 % 2 

761210 Pojemniki rurowe składane, z aluminium 10 % 3 

761290 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, włączając sztywne lub 
składane pojemniki rurowe, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprę 
żony lub skroplony gaz), o pojemności ≤ 300 litrów, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 2 

761300 Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz 30 % 3 

761410 Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne, z aluminium, z rdzeniem stalowym (z 
wyłączeniem produktów izolowanych elektrycznie) 

30 % 5 

761490 Skrętki, kable, liny i podobne artykuły, z aluminium (inne niż z rdzeniem 
stalowym i z wyłączeniem produktów izolowanych elektrycznie) 

30 % 3 

761511 Zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, ręka
wice i podobne, z aluminium (inne niż wyroby sanitarne) 

30 % 3 

761519 Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, 
z aluminium (inne niż zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub 
polerowania naczyń, rękawice i podobne, puszki, skrzynki i podobne pojemniki 
objęte pozycją 7612, artykuły gospodarstwa domowego mające cechy narzędzi, 
łyżki, łyżki wazowe, widelce i podobne artykuły objęte pozycjami od 8211 do 
8215, artykuły dekoracyjne, wyposażenie i wyroby sanitarne) 

30 % 5 

761520 Wyroby sanitarne i ich części, z aluminium (inne niż puszki, skrzynki i podobne 
pojemniki objęte pozycją 7612 oraz wyposażenie) 

30 % 5 

761610 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry, wkręty, śruby, nakrętki, haki 
gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne artykuły (z wyłą
czeniem zszywek w pasmach, zatyczek, korków i podobnych, gwintowanych) 

30 % 5
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761691 Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu aluminiowego (z wyłączeniem 
tkaniny z przędzy metalowej, stosowanej do wyrobu artykułów dekoracyjnych, 
tkanin obiciowych lub podobnych, tkaniny, krat i siatek zmontowanych 
w postaci sit ręcznych lub części maszyn) 

30 % 5 

761699 Artykuły z aluminium, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

780110 Ołów nieobrobiony plastycznie, rafinowany 10 % 2 

780191 Ołów nieobrobiony plastycznie, zawierający antymon jako główny inny pier
wiastek dominujący masą 

10 % 2 

780199 Ołów nieobrobiony plastycznie (inny niż ołów rafinowany i ołów zawierający 
antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą) 

10 % 2 

780200 Odpady i złom ołowiu (inne niż popioły i pozostałości z procesu produkcji 
ołowiu objęte pozycją 2620, wlewki i podobne nieobrobione formy z przetopu 
odpadów i złomu ołowiu objęte pozycją 7801 oraz odpady i złom ogniw 
galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

10 % 2 

780300 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z ołowiu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

780411 Blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) 
≤ 0,2 mm, z ołowiu 

10 % 2 

780419 Blachy grube; blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowol
nego podłoża) > 0,2 mm, z ołowiu 

10 % 2 

780420 Proszki i płatki ołowiu (z wyłączeniem ziaren i ozdób objętych pozycją 8308) 10 % 2 

780500 Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, np. 
złączki nakrętne, kolanka, tuleje, z ołowiu 

10 % 2 

780600 Artykuły z ołowiu, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

790111 Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający ≥ 99,99 % masy cynku 10 % 2 

790112 Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający < 99,99 % masy cynku 10 % 2 

790120 Stopy cynku nieobrobione plastycznie, stopy 10 % 2 

790200 Odpady i złom cynku (inne niż popiół i pozostałości z procesu produkcji 
cynku objęte pozycją 2620, wlewki i podobne nieobrobione formy z przetopu 
odpadów i złomu cynku objęte pozycją 7901 oraz odpady i złom ogniw 
galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

10 % 2 

790310 Pył cynkowy 10 % 2 

790390 Proszki i płatki cynku (z wyłączeniem ziaren i ozdób objętych pozycją 8308 
oraz pyłu cynkowego) 

10 % 2 

790400 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

790500 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku 10 % 2 

790600 Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, np. 
złączki nakrętne, kolanka, tuleje, z cynku 

10 % 2

PL 15.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/391



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

790700 Artykuły z cynku, gdzie indziej niewymienione 30 % 5 

800110 Cyna nieobrobiona plastycznie, niestopowa 10 % 2 

800120 Stopy cyny nieobrobione plastycznie 10 % 2 

800200 Odpady i złom cyny (inne niż popiół i pozostałości z procesu produkcji cyny 
objęte pozycją 2620, wlewki i nieobrobione formy z przetopu odpadów 
i złomu cyny objęte pozycją 8001) 

10 % 2 

800300 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

800400 Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości > 0,2 mm, z cyny 10 % 2 

800500 Folia cynowa, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) ≤ 0,2 mm, nawet 
zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub 
podobnym materiałem podłożowym; proszki i płatki cyny (z wyłączeniem 
granulatu cyny i ozdób objętych pozycją 8308) 

10 % 2 

800600 Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, np. 
złączki nakrętne, kolanka, tuleje, z cyny 

10 % 2 

800700 Artykuły z cyny, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

810110 Proszki wolframu 10 % 2 

810194 Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie 

30 % 3 

810195 Sztaby i pręty, z wolframu (inne niż otrzymane przez zwykłe spiekanie), 
kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

810196 Drut wolframowy 30 % 3 

810197 Odpady i złom wolframu (inne niż popiół i pozostałości zawierające wolfram) 30 % 3 

810199 Artykuły z wolframu, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

810210 Proszki molibdenu 10 % 2 

810294 Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie 

30 % 3 

810295 Sztaby i pręty, z molibdenu (inne niż otrzymane przez zwykłe spiekanie), 
kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

810296 Drut molibdenowy 30 % 3 

810297 Odpady i złom molibdenu (inne niż popiół i pozostałości zawierające molib
den) 

30 % 3 

810299 Artykuły z molibdenu, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

810320 Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez 
zwykłe spiekanie; proszki tantalu 

30 % 3
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810330 Odpady i złom tantalu (inne niż popiół i pozostałości zawierające tantal) 30 % 3 

810390 Artykuły z tantalu, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

810411 Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający ≥ 99,8 % masy magnezu 10 % 2 

810419 Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający < 99,8 % masy magnezu 10 % 2 

810420 Odpady i złom magnezu (inne niż popiół i pozostałości zawierające magnez 
oraz opiłki, wióry i granulki, sortowane według rozmiaru) 

10 % 2 

810430 Opiłki, wióry i granulki, magnezu, sortowane według rozmiaru; proszki 
magnezu 

10 % 2 

810490 Artykuły z magnezu, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

810520 Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt 
nieobrobiony plastycznie; proszki kobaltu 

10 % 2 

810530 Odpady i złom kobaltu (inne niż popiół i pozostałości zawierające kobalt) 10 % 2 

810590 Artykuły z kobaltu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

810600 Bizmut i artykuły z bizmutu, gdzie indziej niewymienione; odpady i złom 
bizmutu (inne niż popiół i pozostałości zawierające bizmut) 

10 % 2 

810720 Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki kadmu 10 % 2 

810730 Odpady i złom kadmu (inne niż popiół i pozostałości zawierające kadm) 10 % 2 

810790 Artykuły z kadmu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

810820 Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki tytanu 10 % 2 

810830 Odpady i złom tytanu (inne niż popiół i pozostałości zawierające tytan) 10 % 2 

810890 Tytan i artykuły z tytanu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

810920 Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki cyrkonu 10 % 2 

810930 Odpady i złom cyrkonu (inne niż popiół i pozostałości zawierające cyrkon) 10 % 2 

810990 Artykuły z cyrkonu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

811010 Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki antymonu 10 % 2 

811020 Odpady i złom antymonu (inne niż popiół i pozostałości zawierające antymon) 10 % 2 

811090 Artykuły z antymonu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2
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811100 Mangan i artykuły z manganu, gdzie indziej niewymienione; odpady i złom 
manganu (inne niż popiół i pozostałości zawierające mangan) 

10 % 2 

811212 Beryl nieobrobiony plastycznie; proszki berylu 10 % 2 

811213 Odpady i złom berylu (inne niż popiół i pozostałości zawierające beryl) 10 % 2 

811219 Artykuły z berylu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

811221 Chrom nieobrobiony plastycznie; proszki chromu 10 % 2 

811222 Odpady i złom chromu (inne niż popiół i pozostałości zawierające chrom oraz 
stopy chromu zawierające > 10 % masy niklu) 

10 % 2 

811229 Artykuły z chromu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

811230 German i artykuły z germanu, gdzie indziej niewymienione, odpady i złom 
germanu (inne niż popiół i pozostałości zawierające german) 

10 % 2 

811240 Wanad i artykuły z wanadu, gdzie indziej niewymienione, odpady i złom 
wanadu (inne niż popiół i pozostałości zawierające wanad) 

10 % 2 

811251 Tal nieobrobiony plastycznie; proszki talu 10 % 2 

811252 Odpady i złom talu (inne niż popiół i pozostałości zawierające tal) 10 % 2 

811259 Artykuły z talu, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

811292 Hafn (celtium), niob (columbium), ren, gal i ind, nieobrobione plastycznie; 
proszki oraz odpady i złom tych metali (inne niż popiół i pozostałości zawie
rające te metale) 

10 % 2 

811299 Artykuły z hafnu (celtium), niobu (columbium), renu, galu i indu, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 2 

811300 Cermetale i artykuły z cermetali, gdzie indziej niewymienione, odpady i złom 
cermetali (inne niż popiół i pozostałości zawierające cermetale) 

10 % 2 

820110 Łopaty i szufle, z częściami roboczymi z metalu nieszlachetnego 20 % 5 

820120 Widły, włącznie z widłami do siana, z częściami roboczymi z metalu nieszla
chetnego 

20 % 5 

820130 Motyki, kilofy, grace i grabie, z częściami roboczymi z metalu nieszlachetnego 
(z wyłączeniem czekanów) 

20 % 5 

820140 Siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania z częściami roboczymi 
z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem czekanów) 

20 % 5 

820150 Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne 
nożyce, włącznie z nożycami do drobiu, z częściami roboczymi z metalu 
nieszlachetnego 

20 % 3 

820160 Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i podobne 
nożyce dwuręczne, z częściami roboczymi z metalu nieszlachetnego 

20 % 3
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820190 Kosy, sierpy, nożyce do trawy, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia, 
w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, z częściami 
roboczymi z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem łopat, szufli, wideł, motyk, 
kilofów, grac, grabi, siekier, toporów i podobnych narzędzi do rąbania, nożyc 
do drobiu, sekatorów i podobnych jednoręcznych nożyc ogrodniczych oraz 
podobnych jednoręcznych nożyc, nożyc do żywopłotów, dwuręcznych nożyc 
do pielęgnacji drzew i podobnych nożyc dwuręcznych) 

20 % 3 

820210 Piły ręczne, z częściami roboczymi z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem 
pił z wbudowanym silnikiem) 

20 % 3 

820220 Brzeszczoty do pił taśmowych, z metalu nieszlachetnego 20 % 2 

820231 Brzeszczoty do pił tarczowych, w tym do cięcia i żłobienia rowków, z metalu 
nieszlachetnego, z częściami roboczymi ze stali 

20 % 2 

820239 Brzeszczoty do pił tarczowych, w tym do cięcia lub żłobienia rowków, i ich 
części, z metalu nieszlachetnego, z częściami roboczymi innymi niż ze stali 

20 % 2 

820240 Brzeszczoty do pił łańcuchowych, ze metalu nieszlachetnego 20 % 2 

820291 Brzeszczoty proste do metalu, z metalu nieszlachetnego 20 % 2 

820299 Brzeszczoty do pił, włączając brzeszczoty bez zębów, z metalu nieszlachetnego 
(inne niż brzeszczoty do pił taśmowych, brzeszczoty do pił tarczowych, brzesz
czoty do cięcia lub żłobienia rowków, brzeszczoty do pił łańcuchowych 
i brzeszczoty proste do metalu) 

20 % 2 

820310 Pilniki, tarniki i podobne narzędzia ręczne, z metalu nieszlachetnego 20 % 2 

820320 Szczypce, włączając szczypce tnące, obcęgi, pincety, inne niż w rodzaju stoso
wanych w medycynie, oraz podobne narzędzia ręczne, z metalu nieszlachet
nego 

20 % 2 

820330 Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia ręczne, z metalu nieszlachetnego 20 % 2 

820340 Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia ręczne, 
z metalu nieszlachetnego 

20 % 2 

820411 Klucze maszynowe ręczne, włączając klucze dynamometryczne, z metalu 
nieszlachetnego, nienastawne 

20 % 2 

820412 Klucze maszynowe ręczne, włączając klucze dynamometryczne (inne niż 
z pokrętłami do gwintowników), z metalu nieszlachetnego, nastawne 

20 % 2 

820420 Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez, z metalu 
nieszlachetnego 

20 % 2 

820510 Ręcznie obsługiwane narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrz
nych i wewnętrznych 

20 % 2 

820520 Młotki i młoty kowalskie, z częściami roboczymi z metalu nieszlachetnego 20 % 2 

820530 Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna 20 % 2 

820540 Wkrętaki ręczne 20 % 2 

820551 Narzędzia gospodarstwa domowego, ręczne, niemechaniczne, z częściami robo
czymi z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2
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820559 Narzędzia ręczne, włączając diamenty szklarskie, z metalu nieszlachetnego, 
gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

820560 Lampy lutownicze i podobne (z wyłączeniem gazowych urządzeń lutowni
czych) 

20 % 2 

820570 Imadła, zaciski i podobne (z wyłączeniem akcesoriów i części do obrabiarek) 20 % 2 

820580 Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie 20 % 2 

820590 Narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów objętych pozycją 8205 20 % 2 

820600 Narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów objętych pozycjami od 8202 
do 8205, pakowane w komplety do sprzedaży detalicznej 

20 % 2 

820713 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, 
z częściami roboczymi ze spiekanych węglików metali lub z cermetali 

10 % 2 

820719 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, oraz 
części do nich, z częściami roboczymi z materiałów innych niż spiekane 
węgliki metali lub cermetale 

10 % 2 

820720 Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu, wymienne 10 % 2 

820730 Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wykra
wania, wymienne 

10 % 2 

820740 Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków, wymienne 10 % 2 

820750 Narzędzia do wiercenia, wymienne (inne niż narzędzia do wiercenia w kamieniu 
lub do wierceń ziemnych i narzędzia do gwintowania otworów) 

10 % 2 

820760 Narzędzia do wytaczania lub przeciągania, wymienne 10 % 2 

820770 Narzędzia do frezowania, wymienne 10 % 2 

820780 Narzędzia do toczenia, wymienne 10 % 2 

820790 Narzędzia do narzędzi ręcznych, wymienne, nawet z napędem mechanicznym, 
lub do obrabiarek, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

820810 Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn lub urządzeń mecha
nicznych, do obróbki metalu 

10 % 2 

820820 Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn lub urządzeń mecha
nicznych, do obróbki drewna 

10 % 2 

820830 Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do urządzeń kuchennych lub do 
maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym 

10 % 2 

820840 Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn rolniczych, ogrodni
czych lub stosowanych w leśnictwie (inne niż do obróbki drewna) 

10 % 2
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820890 Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn lub do urządzeń 
mechanicznych (inne niż do maszyn lub urządzeń do obróbki metalu lub 
drewna, urządzeń kuchennych lub maszyn stosowanych w przemyśle spożyw
czym i do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie) 

10 % 2 

820900 Płytki, nakładki, końcówki i podobne robocze elementy narzędzi, niezmonto
wane, ze spiekanych węglików metali lub cermetali 

20 % 2 

821000 Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, z metalu nieszlachetnego, 
o masie ≤ 10 kg, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania potraw 
lub napojów 

30 % 3 

821110 Zestawy artykułów w kompletach, składające się z noży objętych pozycją 8211; 
zestawy, w których noże objęte pozycją 8211 dominują liczbą nad innymi 
wyrobami 

30 % 3 

821191 Noże stołowe z ostrzami stałymi z metalu nieszlachetnego, włącznie z rękoje 
ścią (inne niż noże do masła i noże do ryb) 

30 % 3 

821192 Noże z ostrzami stałymi z metalu nieszlachetnego (inne niż noże do słomy, 
maczety, noże i ostrza tnące do maszyn lub do urządzeń mechanicznych, noże 
stołowe, noże do ryb, noże do masła, brzytwy, maszynki do golenia i żyletki 
oraz noże objęte pozycją 8214) 

30 % 3 

821193 Noże z ostrzami innymi niż stałe, włączając noże ogrodnicze, z metalu nieszla
chetnego (z wyłączeniem brzytew i maszynek do golenia) 

30 % 3 

821194 Ostrza z metalu nieszlachetnego do noży stołowych, noży kieszonkowych 
i innych noży objętych pozycją 8211 

30 % 3 

821195 Rękojeści z metalu nieszlachetnego do noży stołowych, noży kieszonkowych 
i innych noży objętych pozycją 8211 

30 % 3 

821210 Nieelektryczne golarki, z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

821220 Ostrza maszynek do golenia, z metalu nieszlachetnego, włączając półprodukty 
żyletek w taśmach 

30 % 3 

821290 Części nieelektrycznych golarek, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem 
ostrzy maszynek do golenia i półproduktów żyletek w taśmach) 

20 % 3 

821300 Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich, z metalu 
nieszlachetnego (inne niż nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęg
nacji drzew i podobne nożyce dwuręczne, sekatory i podobne jednoręczne 
nożyce ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce oraz nożyce do obcinania 
kopyt) 

30 % 3 

821410 Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza do 
nich, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem maszyn i urządzeń mechanicz
nych objętych działem 84) 

30 % 3 

821420 Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure, włączając pilniki do paznokci, 
z metalu nieszlachetnego (inne niż zwykłe nożyczki) 

30 % 3 

821490 Maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne i pozostałe 
artykuły nożownicze, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

821510 Zestawy łyżek, widelców lub pozostałych artykułów objętych pozycją 8215, 
które mogą również zawierać taką samą liczbę noży, z metalu nieszlachetnego, 
zawierające co najmniej jeden artykuł platerowany metalem szlachetnym 

30 % 3
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821520 Zestawy łyżek, widelców lub pozostałych artykułów objętych pozycją 8215, 
które mogą również zawierać taką samą liczbę noży, z metalu nieszlachetnego, 
niezawierające artykułów platerowanych metalem szlachetnym 

30 % 3 

821591 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, 
noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 
z metalu nieszlachetnego, platerowane metalem szlachetnym (z wyłączeniem 
zestawów takich jak noże do homarów i nożyce do drobiu) 

30 % 3 

821599 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, 
noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe, 
z metalu nieszlachetnego, nieplaterowane metalem szlachetnym (z wyłączeniem 
zestawów artykułów takich jak noże do homarów i nożyce do drobiu) 

30 % 3 

830110 Kłódki z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

830120 Zamki, w rodzaju stosowanych do pojazdów mechanicznych, z metalu nieszla
chetnego 

30 % 3 

830130 Zamki, w rodzaju stosowanych do mebli, z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

830140 Zamki z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem kłódek i zamków w rodzaju 
stosowanych do pojazdów mechanicznych lub mebli) 

30 % 3 

830150 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachet
nego 

30 % 3 

830160 Części kłódek, zamków, zamknięć i okuć z zamknięciami, zawierających zamki, 
z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymienione 

30 % 2 

830170 Klucze występujące oddzielnie, do kłódek, zamków, zamknięć i okuć z zamknię
ciami, zawierających zamki, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymie
nione 

30 % 3 

830210 Zawiasy każdego rodzaju, z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

830220 Kółka samonastawne z oprawami, z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

830230 Oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów mechanicznych, 
z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem zawiasów i kółek samonastawnych) 

30 % 3 

830241 Oprawy, okucia i podobne artykuły, z metalu nieszlachetnego, nadające się do 
budynków (z wyłączeniem zamków z kluczami i zawiasów) 

30 % 3 

830242 Oprawy, okucia i podobne artykuły, z metalu nieszlachetnego, nadające się do 
mebli (z wyłączeniem zamków z kluczami, zawiasów i kółek samonastawnych) 

30 % 3 

830249 Oprawy, okucia i podobne artykuły, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem 
zamków z kluczami, zamknięć i okuć z zamknięciami, zawierających zamki, 
zawiasów, kółek samonastawnych oraz opraw i okuć nadających się do budyn
ków, pojazdów mechanicznych lub mebli) 

30 % 3 

830250 Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty, z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

830260 Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, z metalu nieszlachetnego 30 % 3 

830300 Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy oraz drzwi i szafki na depozyty do 
skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne, z metali nieszla
chetnych 

30 % 3
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830400 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 (z wyłączeniem 
mebli biurowych objętych pozycją 9403 i koszy na odpady papierowe) 

30 % 3 

830510 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, z metali nieszlachetnych (z wyłącze
niem pinezek kreślarskich oraz klamer i łączników do książek lub rejestrów) 

30 % 3 

830520 Zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych 30 % 3 

830590 Artykuły biurowe, takie jak klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze 
biurowe, i przywieszki katalogowe, z metali nieszlachetnych, włączając części 
do artykułów objętych pozycją 8305 (z wyłączeniem okuć do skoroszytów lub 
segregatorów, zszywek w pasmach, pinezek kreślarskich oraz klamer i łącz
ników do książek lub rejestrów) 

30 % 3 

830610 Dzwonki, gongi i podobne artykuły, nieelektryczne, z metali nieszlachetnych (z 
wyłączeniem będących instrumentami muzycznymi) 

30 % 3 

830621 Statuetki i podobne ozdoby, z metali nieszlachetnych, powleczone metalami 
szlachetnymi (z wyłączeniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i anty
ków) 

30 % 3 

830629 Statuetki i podobne ozdoby, z metali nieszlachetnych, niepowleczone metalami 
szlachetnymi (z wyłączeniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i anty
ków) 

30 % 5 

830630 Ramy do fotografii, obrazów lub podobne, z metali nieszlachetnych; lustra 
z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem elementów optycznych) 

30 % 3 

830710 Przewody rurowe giętkie, z żeliwa lub stali, z łącznikami lub bez 10 % 2 

830790 Przewody rurowe giętkie, z metali nieszlachetnych, innych niż żeliwo lub stal, 
z łącznikami lub bez 

10 % 2 

830810 Haczyki, oczka i pętelki, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do 
odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych arty
kułów gotowych 

20 % 2 

830820 Nity rurkowe lub rozwidlone, z metali nieszlachetnych 10 % 2 

830890 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami bez zamknięć, klamerki i sprzączki, zapinki, 
z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, 
torebek damskich, toreb podróżnych lub innych artykułów gotowych, włącznie 
z artykułami objętymi pozycją 8308, z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem 
haczyków, oczek, pętelek oraz nitów rurkowych lub rozwidlonych) 

20 % 2 

830910 Korki z główką, z metali nieszlachetnych 10 % 2 

830990 Korki, pokrywki i wieczka, włączając zakrętki i korki ułatwiające nalewanie, 
kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i pozostałe 
akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem korków 
z główką) 

10 % 3 

831000 Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, litery 
i inne symbole, z metali nieszlachetnych, włączając znaki drogowe (z wyłącze
niem objętych pozycją 9405 i podobnych oraz tabliczek sygnalizacyjnych, tarcz 
i semaforów sygnalizacyjnych objętych pozycją 8608) 

30 % 3 

831110 Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, do spawania łukiem elektrycz
nym 

30 % 3 

831120 Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, do spawania łukiem elektrycznym 30 % 3
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831130 Pręty w otulinie i drut rdzeniowy, z metalu nieszlachetnego, do lutowania 
miękkiego, twardego lub spawania gazowego (z wyłączeniem drutu i prętów 
z lutowia z rdzeniem w których, oprócz materiału topnika, lutowie składa się 
ze stopu zawierającego w masie ≥ 2 % dowolnego metalu szlachetnego) 

30 % 3 

831190 Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych 
lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, w rodzaju stoso
wanych do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali, 
lub węglików metali, gdzie indziej niewymienione, oraz druty i pręty z aglome
rowanych proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natrysko
wej, włącznie z częściami artykułów objętych pozycją 8311, gdzie indziej 
niewymienione 

30 % 3 

840110 Reaktory jądrowe (Euratom) 10 % 1 

840120 Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urządzeń 
(Euratom), gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

840130 Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, w osłonie wyposażonej 
w specjalne mechanizmy ułatwiające obsługę, do reaktorów jądrowych (Eura
tom) 

10 % 1 

840140 Części reaktorów jądrowych, gdzie indziej niewymienione (Euratom) 10 % 1 

840211 Kotły wodnorurowe o wydajności > 45 ton pary na godzinę 10 % 1 

840212 Kotły wodnorurowe o wydajności ≤ 45 ton pary na godzinę (inne niż kotły 
centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę 
o niskim ciśnieniu) 

10 % 1 

840219 Kotły parowe, włączając kotły hybrydowe (inne niż kotły centralnego ogrze
wania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu) 

10 % 1 

840220 Kotły wodne wysokotemperaturowe 10 % 1 

840290 Części kotłów parowych i kotłów wodnych wysokotemperaturowych, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

840310 Kotły centralnego ogrzewania, nielektryczne (z wyłączeniem kotłów parowych 
i kotłów wodnych wysokotemperaturowych objętych pozycją 8402) 

10 % 1 

840390 Części kotłów centralnego ogrzewania, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

840410 Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 lub 
8403, np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze sadzy 
i podgrzewacze powietrza 

10 % 1 

840420 Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 10 % 1 

840490 Części do instalacji pomocniczych do stosowania z kotłami objętymi pozycją 
8402 lub 8403 oraz do skraplaczy do siłowni na parę wodną lub inną, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

840510 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wytwarza
nego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwornice gazu 
metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez nich (z wyłą
czeniem pieców koksowniczych, elektrolitycznych gazogeneratorów oraz lamp 
karbidowych) 

10 % 1 

840590 Części do wytwornic gazu generatorowego lub wodnego oraz wytwornic acety
lenu lub podobnych wytwornic gazu metodą wodną, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1
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840610 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary do napędu morskich 
jednostek pływających 

10 % 1 

840681 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary o mocy wyjściowej 
> 40 MW (inne niż do napędu morskich jednostek pływających) 

10 % 1 

840682 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary o mocy wyjściowej 
≤ 40 MW (inne niż do napędu morskich jednostek pływających) 

10 % 1 

840690 Części do turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

840710 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny lub obrotowy, do napędu statków powietrznych 

0 % 1 

840721 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne, do napędu jednostek 
pływających 

20 % 1 

840729 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny lub obrotowy do napędu jednostek pływających (inne niż silniki 
przyczepne) 

10 % 1 

840731 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności jednego cylindra ≤ 50 cm 3 

10 % 2 

840732 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności jednego cylindra > 50 cm 3 , ale ≤ 250 cm 3 

20 % 2 

840733 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności jednego cylindra > 250 cm 3 , ale ≤ 1 000 cm 3 

20 % 2 

840734 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności jednego cylindra > 1 000 cm 3 

20 % 2 

840790 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posu
wisto-zwrotny lub obrotowy (inne niż do napędu statków powietrznych lub 
jednostek pływających i silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 87) 

20 % 3 

840810 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym, wysokoprężne i średniop
rężne, do napędów jednostek pływających 

20 % 2 

840820 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym, wysokoprężne i średniop
rężne, do napędu pojazdów objętych działem 87 

20 % 2 

840890 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym, wysokoprężne i średniop
rężne (inne niż do napędu jednostek pływających i napędu pojazdów objętych 
działem 87) 

20 % 3 

840910 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników spalino
wych tłokowych do statków powietrznych, gdzie indziej niewymienione 

0 % 1 

840991 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników spalino
wych tłokowych z zapłonem iskrowym, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3 

840999 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników spalino
wych tłokowych z zapłonem samoczynnym, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3
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841011 Turbiny hydrauliczne i koła wodne, o mocy ≤ 1 000 kW (z wyłączeniem 
silników i siłowników hydraulicznych objętych pozycją 8412) 

10 % 1 

841012 Turbiny hydrauliczne i koła wodne, o mocy > 1 000 kW, ale ≤ 10 000 kW (z 
wyłączeniem silników i siłowników hydraulicznych objętych pozycją 8412) 

10 % 1 

841013 Turbiny hydrauliczne i koła wodne, o mocy > 10 000 kW (z wyłączeniem 
silników i siłowników hydraulicznych objętych pozycją 8412) 

10 % 1 

841090 Części do turbin hydraulicznych i kół wodnych, gdzie indziej niewymienione; 
regulatory turbin hydraulicznych 

10 % 3 

841111 Silniki turboodrzutowe, o ciągu ≤ 25 kN 10 % 1 

841112 Silniki turboodrzutowe, o ciągu > 25 kN 10 % 1 

841121 Silniki turbośmigłowe, o mocy ≤ 1 100 kW 10 % 1 

841122 Silniki turbośmigłowe, o mocy > 1 100 kW 10 % 1 

841181 Turbiny gazowe, o mocy ≤ 5 000 kW (z wyłączeniem silników turboodrzuto
wych i turbośmigłowych) 

10 % 1 

841182 Turbiny gazowe, o mocy > 5 000 kW (z wyłączeniem silników turboodrzuto
wych i turbośmigłowych) 

10 % 1 

841191 Części silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1 

841199 Części turbin gazowych, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

841210 Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe 10 % 1 

841221 Silniki i siłowniki hydrauliczne, liniowe (cylindry) 10 % 1 

841229 Silniki i siłowniki hydrauliczne (inne niż turbiny hydrauliczne i koła wodne 
objęte pozycją 8410, turbiny parowe oraz silniki i siłowniki hydrauliczne, 
liniowe) 

10 % 1 

841231 Silniki i siłowniki pneumatyczne, liniowe (cylindry) 10 % 1 

841239 Silniki i siłowniki pneumatyczne (inne niż liniowe) 10 % 1 

841280 Silniki i siłowniki (inne niż turbiny parowe, silniki spalinowe tłokowe, turbiny 
hydrauliczne, koła wodne, turbiny gazowe, silniki odrzutowe, silniki i siłowniki 
hydrauliczne, silniki i siłowniki pneumatyczne oraz silniki elektryczne) 

10 % 1 

841290 Części silników i siłowników, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

841311 Pompy, wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia w urzą
dzenie pomiarowe, dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych 
w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów 

10 % 2 

841319 Pompy do cieczy, wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposa 
żenia w urządzenie pomiarowe (inne niż dozujące paliwo lub środki smarne, 
w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojaz
dów) 

10 % 2
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841320 Pompy ręczne (inne niż objęte podpozycją 8413.11 i 8413.19) 10 % 2 

841330 Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do silników spalinowych tłokowych 10 % 3 

841340 Pompy do betonu 10 % 2 

841350 Pompy wyporowe-tłokowe, z napędem (inne niż objęte podpozycją 8413.11 
i 8413.19, pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do silników spalinowych tłoko
wych i pompy do betonu) 

10 % 2 

841360 Obrotowe pompy wyporowe, z napędem (inne niż objęte podpozycją 8413.11 
i 8413.19 oraz pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do silników spalinowych 
tłokowych) 

10 % 3 

841370 Pompy odśrodkowe, z napędem (inne niż objęte podpozycją 8413.11 
i 8413.19, pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do silników spalinowych tłoko
wych i pompy do betonu) 

10 % 3 

841381 Pompy do cieczy, z napędem (inne niż objęte podpozycją 8413.11 i 8413.19, 
pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do silników spalinowych tłokowych, 
pompy do betonu, pompy ogólnego stosowania wyporowe-tłokowe lub obro
towe pompy wyporowe i pompy odśrodkowe każdego rodzaju) 

10 % 3 

841382 Podnośniki do cieczy (z wyłączeniem pomp) 10 % 2 

841391 Części pomp do cieczy, gdzie indziej niewymienione 10 % 3 

841392 Części podnośników do cieczy, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

841410 Pompy próżniowe 10 % 2 

841420 Pompy powietrzne ręczne lub nożne 20 % 2 

841430 Sprężarki, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych 10 % 2 

841440 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do 
holowania przez inny pojazd 

10 % 2 

841451 Wentylatory stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, 
z wbudowanym silnikiem elektrycznym, o mocy wyjściowej ≤ 125 W 

20 % 3 

841459 Wentylatory (inne niż podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, 
z wbudowanym silnikiem elektrycznym, o mocy ≤ 125 W) 

20 % 3 

841460 Okapy z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrem, w których wymiar 
największego poziomego boku jest ≤ 120 cm 

20 % 3 

841480 Pompy powietrzne, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów lub 
okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet 
z filtrami, w których wymiar największego poziomego boku jest > 120 cm (z 
wyłączeniem pomp próżniowych, pomp powietrznych ręcznych lub nożnych, 
sprężarek w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych i sprężarek 
powietrza zainstalowanych na podwoziu kołowym i przeznaczonych do holo
wania przez inny pojazd) 

20 % 3
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841490 Części do: pomp powietrznych lub próżniowych, sprężarek i wentylatorów 
powietrza lub innych gazów, okapów wentylacyjnych lub recyrkulacyjnych 
z wbudowanym wentylatorem, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

841510 Klimatyzatory typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach 
złożonych z oddzielnych części (typu „split”) 

30 % 3 

841520 Klimatyzatory w rodzaju stosowanych przez ludzi w pojazdach mechanicznych 30 % 3 

841581 Klimatyzatory zawierające agregat chłodniczy oraz zawór odwracający cykl 
chłodzenia/grzania (odwracalne pompy ciepła) (inne niż w rodzaju stosowa
nych przez ludzi w pojazdach mechanicznych i typu okiennego lub ściennego, 
samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)) 

30 % 3 

841582 Klimatyzatory zawierające agregat chłodniczy, ale bez zaworu odwracającego 
cykl chłodzenia/grzania (inne niż w rodzaju stosowanych przez ludzi w pojaz
dach mechanicznych i typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w syste
mach złożonych z oddzielnych części (typu „split”) 

10 % 2 

841583 Klimatyzatory zawierające wentylator napędzany silnikiem, niezawierające agre
gatu chłodniczego, ale zawierające elementy służące do zmiany temperatury 
i wilgotności (inne niż w rodzaju stosowanych przez ludzi w pojazdach mecha
nicznych i typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożo
nych z oddzielnych części (typu „split”)) 

10 % 2 

841590 Części do klimatyzatorów, zawierających wentylator napędzany silnikiem oraz 
elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, gdzie indziej niewymie
nione 

20 % 1 

841610 Palniki piecowe na paliwo ciekłe 10 % 2 

841620 Palniki piecowe na paliwo stałe pyłowe lub na gaz, włącznie z palnikami 
wielopaliwowymi 

10 % 2 

841630 Mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne 
urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia (z wyłączeniem 
palników) 

10 % 2 

841690 Części do palników piecowych, takich jak mechaniczne podawacze węgla, 
włączając ich ruszty mechaniczne, mechaniczne urządzenia do usuwania 
popiołu oraz podobne urządzenia, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

841710 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, do prażenia, 
topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali (inne niż piece 
suszarnicze) 

10 % 2 

841720 Piece piekarnicze, włączając piece do wyrobów cukierniczych, nieelektryczne 10 % 2 

841780 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece 
do spopielania (inne niż do prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, 
pirytów lub metali, piece piekarnicze, piece suszarnicze i piece do krakowania) 

10 % 2 

841790 Części pieców i palenisk przemysłowych lub laboratoryjnych, nieelektrycznych, 
włączając piece do spopielania, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

841810 Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne 30 % 3 

841821 Chłodziarki domowe, sprężarkowe 30 % 3 

841822 Chłodziarki domowe, elektryczne, absorpcyjne 30 % 3
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841829 Chłodziarki domowe, nieelektryczne, absorpcyjne 30 % 3 

841830 Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności ≤ 800 l 30 % 3 

841840 Zamrażarki szafowe, o pojemności ≤ 900 l 30 % 3 

841850 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające: skrzynie, szafki, lady wystawowe, 
gabloty oraz podobne, meble zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamra 
żające, z wbudowanym agregatem chłodniczym lub parownikiem (inne niż 
łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne, 
chłodziarki i zamrażarki domowe skrzyniowe, o pojemności ≤ 800 l, lub 
szafowe, o pojemności ≤ 900 l) 

30 % 3 

841861 Urządzenia sprężarkowe, w których skraplacze są wymiennikami ciepła 10 % 2 

841869 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i absorpcyjne pompy cieplne (z wyłą
czeniem mebli zawierających wyposażenie chłodnicze lub zamrażające) 

10 % 2 

841891 Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażają
cych 

20 % 2 

841899 Części do urządzeń chłodniczych lub zamrażających i pomp cieplnych, gdzie 
indziej niewymienione 

20 % 3 

841911 Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe (inne niż kotły lub 
podgrzewacze wody centralnego ogrzewania) 

20 % 3 

841919 Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelek
tryczne (inne niż urządzenia do podgrzewania wody, gazowe i inne niż kotły 
lub podgrzewacze wody centralnego ogrzewania) 

20 % 2 

841920 Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne 5 % 1 

841931 Suszarki do produktów rolnych 10 % 1 

841932 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury 10 % 1 

841939 Suszarki (z wyłączeniem suszarek do produktów rolnych, masy papierniczej, 
papieru lub tektury, przędzy, tkanin i innych wyrobów włókienniczych, 
suszarek do butelek lub innych pojemników, suszarek do włosów, suszarek 
do rąk oraz urządzeń gospodarstwa domowego) 

10 % 1 

841940 Instalacje do destylacji lub rektyfikacji 10 % 1 

841950 Wymienniki ciepła (z wyłączeniem urządzeń przepływowych i pojemnościo
wych do podgrzewania, kotłów i urządzeń bez ścianki oddzielającej) 

10 % 1 

841960 Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów 10 % 1 

841981 Maszyny, instalacje i urządzenia do sporządzania gorących napojów lub do 
gotowania, lub podgrzewania potraw (z wyłączeniem urządzeń gospodarstwa 
domowego) 

30 % 3 

841989 Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elek
trycznie do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany tempera
tury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, sterylizowanie, pasteryzowanie, 
poddawanie działaniu pary wodnej, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub 
chłodzenie, gdzie indziej niewymienione (inne niż urządzenia lub instalacje, 
w rodzaju stosowanych do celów domowych oraz piece, piekarniki i pozostałe 
urządzenia objęte pozycją 8514) 

10 % 2
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841990 Części do maszyn, instalacji przemysłowych lub laboratoryjnych, nawet ogrze
wanych elektrycznie, do obróbki materiałów w procesach wymagających 
zmiany temperatury oraz nieelektrycznych urządzeń przepływowych i pojemno 
ściowych do podgrzewania wody, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

842010 Kalandry lub pozostałe maszyny do walcowania (inne niż do obróbki metali 
lub szkła) 

10 % 2 

842091 Walce do kalandrów lub pozostałych maszyn do walcowania (innych niż do 
obróbki metali lub szkła) 

10 % 2 

842099 Części (z wyłączeniem walców) do kalandrów lub pozostałych maszyn do 
walcowania (innych niż do obróbki metali lub szkła), gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1 

842111 Wirówki do mleka 10 % 2 

842112 Suszarki do odzieży 10 % 2 

842119 Wirówki, włączając suszarki odśrodkowe (inne niż rozdzielacze izotopów, 
wirówki do mleka i suszarki do odzieży) 

10 % 2 

842121 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 10 % 2 

842122 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów (innych niż 
woda) 

10 % 2 

842123 Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych 10 % 2 

842129 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy (z wyłączeniem 
takich urządzeń i aparatury do wody lub innych napojów, filtrów do oleju lub 
paliwa do silników spalinowych i sztucznych nerek) 

10 % 2 

842131 Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych 10 % 2 

842139 Urządzania i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów (z wyłączeniem 
rozdzielaczy izotopów oraz filtrów powietrza dolotowego do silników spalino
wych) 

10 % 2 

842191 Części wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1 

842199 Części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub 
gazów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

842211 Zmywarki do naczyń, domowe 30 % 3 

842219 Zmywarki do naczyń (inne niż domowe) 30 % 3 

842220 Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników (inne 
niż zmywarki) 

10 % 2 

842230 Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, 
puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do kapslowania 
butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników; maszyny do gazowania 
napojów 

10 % 2
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842240 Urządzenia do pakowania lub paczkowania, włączając urządzenia do pako
wania termokurczliwego (inne niż urządzenia do napełniania, zamykania, 
uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, worków lub innych 
pojemników oraz urządzenia do kapslowania butelek, słoików, tubek i podob
nych pojemników) 

10 % 2 

842290 Części zmywarek, urządzeń do pakowania i paczkowania oraz pozostałych 
urządzeń i aparatów objętych pozycją 8422, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

842310 Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domo
wego 

30 % 3 

842320 Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach 10 % 2 

842330 Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi 
służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojem
nika, włączając wagi zbiornikowe (inne niż do ciągłego ważenia towarów na 
przenośnikach) 

10 % 2 

842381 Urządzenia do ważenia o maksymalnej nośności ≤ 30 kg (z wyłączeniem wag 
o czułości 5 cg lub czulszych, wag osobowych, wag do użytku domowego, wag 
do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach, wag do porównywania 
ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wag służących do podawania 
ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, włącznie z wagami 
zbiornikowymi) 

10 % 2 

842382 Urządzenia do ważenia o maksymalnej nośności > 30 kg, ale ≤ 5 000 kg (z 
wyłączeniem wag osobowych, wag do ciągłego ważenia towarów na przenoś
nikach, wag do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz 
wag służących do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego 
pojemnika, włącznie z wagami zbiornikowymi) 

10 % 2 

842389 Urządzenia do ważenia o maksymalnej nośności > 5 000 kg 10 % 2 

842390 Wszelkiego rodzaju odważniki do wag; części wag, gdzie indziej niewymie
nione 

30 % 3 

842410 Gaśnice, nawet napełnione (inne niż bomby i granaty gaśnicze) 10 % 1 

842420 Pistolety natryskowe i podobne urządzenia (inne niż elektryczne maszyny, 
urządzenia i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub karbidków metali, 
objęte pozycją 8515, maszyny do wytwarzania strumienia piasku i podobne 
maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego) 

10 % 1 

842430 Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny 
wytwarzające strumień czynnika roboczego, włączając urządzenia do czysz
czenia wodą z wbudowanym silnikiem (inne niż urządzenia do czyszczenia 
pojemników specjalnych) 

10 % 1 

842481 Urządzenia rolnicze i ogrodnicze, obsługiwane ręcznie lub inaczej, do rozrzu
cania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków 

10 % 1 

842489 Urządzenia mechaniczne, obsługiwane ręcznie lub inaczej, do rozrzucania, 
rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

842490 Części do gaśnic, pistoletów natryskowych i podobnych urządzeń, maszyn do 
wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobnych maszyn wytwarzających 
strumień czynnika roboczego oraz maszyn i urządzeń do rozrzucania, rozpra
szania lub rozpylania cieczy lub proszków, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

842511 Wielokrążki i wciągniki, napędzane silnikiem elektrycznym (inne niż wyciągi 
pochyłe lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów) 

10 % 2
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842519 Wielokrążki i wciągniki, nienapędzane silnikiem elektrycznym (inne niż wyciągi 
pochyłe lub wyciągi, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów) 

10 % 2 

842520 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod 
powierzchnią ziemi 

10 % 2 

842531 Wyciągarki i przyciągarki, napędzane silnikiem elektrycznym (inne niż windy 
kopalniane i wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią 
ziemi) 

10 % 2 

842539 Wyciągarki i przyciągarki, nienapędzane silnikiem elektrycznym (inne niż 
windy kopalniane i wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod 
powierzchnią ziemi) 

10 % 2 

842541 Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w stacjach 
obsługi pojazdów 

10 % 2 

842542 Podnośniki i wciągniki, hydrauliczne (inne niż wbudowane na stałe układy 
podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi pojazdów) 

10 % 2 

842549 Podnośniki i wciągniki,, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów, 
niehydrauliczne 

30 % 3 

842611 Suwnice na podporach stałych 10 % 1 

842612 Bramownice drogowe na oponach i wozy okraczające przedsiębierne 10 % 1 

842619 Suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe, suwnice mostowe i bramow
nice drogowe (inne niż suwnice na podporach, bramownice drogowe na 
oponach, wozy okraczające przedsiębierne oraz żurawie bramowe lub platfor
mowe) 

10 % 1 

842620 Żurawie wieżowe 10 % 1 

842630 Żurawie bramowe lub platformowe 10 % 1 

842641 Żurawie samojezdne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządze
niami dźwigowymi, o napędzie własnym, na oponach (inne niż żurawie 
kołowe, bramownice drogowe na oponach i wozy okraczające przedsiębierne) 

10 % 1 

842649 Żurawie samojezdne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządze
niami dźwigowymi, o napędzie własnym (inne niż na oponach i wozy okra
czające przedsiębierne) 

10 % 1 

842691 Żurawie przeznaczone do montowania na pojazdach drogowych 10 % 1 

842699 Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włączając linomostowe (inne niż 
suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe, żurawie bramowe lub plat
formowe, suwnice mostowe, bramownice drogowe i wozy okraczające przed
siębierne, żurawie wieżowe, wózki wozy i z urządzeniami dźwigowymi, 
żurawie samojezdne i żurawie przeznaczone do montowania na pojazdach 
drogowych) 

10 % 1 

842710 Wózki samobieżne wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące, 
napędzane silnikiem elektrycznym 

10 % 3 

842720 Wózki samobieżne wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące, 
nienapędzane silnikiem elektrycznym 

10 % 3 

842790 Wózki wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące (inne niż samo
bieżne) 

10 % 3 

842810 Wyciągi pionowe i pochyłe 10 % 2
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842820 Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne 10 % 2 

842831 Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów i materiałów, 
specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi (inne niż wyciągi 
pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne) 

10 % 2 

842832 Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów, 
kubełkowe (inne niż specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią 
ziemi) 

10 % 2 

842833 Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów i materiałów, 
taśmowe (inne niż specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi) 

10 % 2 

842839 Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów i materiałów 
(inne niż specjalnie zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi, kubeł
kowe i taśmowe lub pneumatyczne) 

10 % 2 

842840 Schody ruchome i chodniki ruchome 10 % 2 

842850 Popychaki wozów kopalnianych, przesuwnice lokomotyw i wagonów, wywrot
nice wagonów i podobne urządzenia do przemieszczania pojazdów szynowych 

10 % 2 

842860 Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe do 
kolejek linowych naziemnych 

10 % 2 

842890 Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 2 

842911 Spycharki czołowe i skośne, samobieżne, gąsienicowe 10 % 3 

842919 Spycharki czołowe i skośne, samobieżne, na kołach 10 % 3 

842920 Równiarki i niwelatory, samobieżne 10 % 3 

842930 Zgarniarki, samobieżne 10 % 3 

842940 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne 10 % 3 

842951 Ładowarki czołowe, samobieżne 10 % 3 

842952 Koparki, czerparki, ładowarki mechaniczne, samobieżne, których część robocza 
wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia 

10 % 3 

842959 Koparki, czerparki, ładowarki mechaniczne, samobieżne (inne niż samobieżne 
koparki mechaniczne, w których część robocza wraz z kabiną może wyko
nywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia oraz ładowarki czołowe) 

10 % 3 

843010 Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali (z wyłączeniem zamon
towanych na wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub 
samochodach ciężarowych) 

10 % 2 

843020 Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe (z wyłączeniem zamontowanych na 
wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub samochodach 
ciężarowych) 

10 % 1 

843031 Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli, samobieżne (z 
wyłączeniem samokroczących hydraulicznych obudów wyrobisk, stosowanych 
w kopalniach) 

10 % 2
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843039 Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli, bez własnego 
napędu (z wyłączeniem narzędzi ręcznych i samokroczących hydraulicznych 
obudów wyrobisk, stosowanych w kopalniach) 

10 % 2 

843041 Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, służące do wiercenia ziemi lub 
wybierania minerałów lub rud, z własnym napędem (z wyłączeniem zamonto
wanych na wagonach kolejowych lub tramwajowych, podwoziach pojazdów 
silnikowych lub samochodach ciężarowych i maszyn do drążenia tuneli) 

10 % 2 

843049 Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, służące do wiercenia ziemi lub 
wybierania minerałów lub rud, bez własnego napędu i niehydrauliczne (z wyłą
czeniem maszyn do drążenia tuneli i narzędzi ręcznych) 

10 % 2 

843050 Maszyny do robót ziemnych, z własnym napędem, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 2 

843061 Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu, bez własnego napędu (inne niż 
narzędzia ręczne) 

10 % 2 

843069 Maszyny do robót ziemnych, bez własnego napędu, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 2 

843110 Części wielokrążków i wciągników (innych niż wyciągi pochyłe), wciągarek, 
przyciągarek i podnośników, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

843120 Części wózków widłowych i innych wozów i wózków transportu wewnętrz
nego wyposażonych w urządzenia podnoszące lub przenoszące, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

843131 Części wyciągów pionowych, pochyłych lub schodów ruchomych, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

843139 Części urządzeń objętych pozycją 8428, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

843141 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do urządzeń objętych pozycją 8426, 
8429 i 8430 

10 % 1 

843142 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

843143 Części maszyn do wierceń lub do głębienia szybów objętych podpozycją 
8430.41 lub 8430.49, gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

843149 Części do maszyn i urządzeń objętych pozycją 8426, 8429 i 8430, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 3 

843210 Pługi do stosowania w rolnictwie, ogrodownictwie lub leśnictwie 10 % 1 

843221 Brony talerzowe do stosowania w rolnictwie, ogrodownictwie lub leśnictwie 10 % 1 

843229 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki, do 
stosowania w rolnictwie, ogrodownictwie lub leśnictwie (inne niż brony tale
rzowe) 

10 % 1 

843230 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania, do stosowania w rolnictwie, 
ogrodownictwie i leśnictwie 

10 % 1 

843240 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów, do stosowania w rolnictwie, 
ogrodownictwie i leśnictwie 

10 % 1
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843280 Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; 
walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych (z wyłączeniem opry
skiwaczy lub opylaczy, pługów, bron, spulchniarek, kultywatorów, bron-chwas
towników, glebogryzarek, siewników, sadzarek, roztrząsaczy obornika i rozsie
waczy nawozów) 

10 % 1 

843290 Części do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub leśnych do przygotowywania 
lub uprawy gleby lub walców do pielęgnacji trawników lub terenów sporto
wych, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

843311 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie poziomej 

30 % 3 

843319 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, z napędem 
silnikowym, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie pionowej 
lub z listwami tnącymi 

30 % 3 

843320 Kosiarki, włączając kosiarki montowane na ciągnikach (inne niż do pielęgnacji 
trawników, parków lub terenów sportowych) 

10 % 1 

843330 Urządzenia do przygotowywania siana (z wyłączeniem kosiarek) 10 % 1 

843340 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające 10 % 1 

843351 Kombajny zbożowe 10 % 1 

843352 Maszyny omłotowe (z wyłączeniem kombajnów zbożowych) 10 % 1 

843353 Maszyny do zbioru roślin okopowych 10 % 1 

843359 Maszyny do zbioru produktów rolnych (z wyłączeniem kosiarek, urządzeń do 
przygotowywania siana, pras do belowania słomy i paszy, włącznie z prasami 
zbierającymi, kombajnów zbożowych oraz pozostałych maszyn omłotowych 
oraz do zbioru roślin okopowych) 

10 % 1 

843360 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub 
pozostałych produktów rolnych (inne niż urządzenia do czyszczenia, sorto
wania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 
objęte pozycją 8437) 

10 % 1 

843390 Części do maszyn żniwnych, maszyn omłotowych, kosiarek i maszyn do czysz
czenia, sortowania lub klasyfikowania produktów rolnych, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 1 

843410 Dojarki mechaniczne 10 % 1 

843420 Dojarki mechaniczne (z wyłączeniem urządzeń chłodzących lub do obróbki 
termicznej, wirówek do mleka, wirówek do klarowania, pras filtracyjnych 
oraz innych urządzeń do filtrowania) 

10 % 1 

843490 Części do dojarek mechanicznych i urządzeń mleczarskich, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 1 

843510 Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produkcji 
wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów (z wyłączeniem 
urządzeń do przerobu tych napojów, włączanie z wirówkami, prasami filtra
cyjnymi oraz pozostałymi urządzenia filtrującymi i sprzętem gospodarstwa 
domowego) 

10 % 2 

843590 Części do pras, tłoczni, rozdrabniaczy i podobnych urządzeń stosowanych 
w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1
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843610 Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt, stosowane 
w gospodarstwach rolnych i jednostkach o podobnym charakterze (inne niż 
urządzenia dla przemysłu paszowego, silosokombajny i autoklawy do goto
wania paszy) 

10 % 1 

843621 Inkubatory i wylęgarnie drobiu 10 % 1 

843629 Urządzenia drobiarskie (z wyłączeniem urządzeń do sortowania i klasyfikacji 
jaj, maszyn do skubania drobiu objętych pozycją 8438 oraz inkubatorów 
i wylęgarni) 

10 % 1 

843680 Urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne lub pszczelarskie, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 1 

843691 Części do urządzeń drobiarskich lub inkubatorów i wylęgarni drobiu, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

843699 Części do urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych lub pszczelarskich, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

843710 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub 
suszonych warzyw strączkowych 

10 % 1 

843780 Urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub 
suszonych warzyw strączkowych (inne niż urządzenia stosowane w gospodar
stwie rolnym, instalacje, których praca opiera się na zmianie temperatury, 
suszarki odśrodkowe i filtry powietrzne oraz urządzenia do czyszczenia, sorto
wania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych) 

10 % 1 

843790 Części do urządzeń stosowanych w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, 
lub suszonych warzyw strączkowych lub urządzeń do czyszczenia, sortowania 
lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

843810 Urządzenia piekarnicze i urządzenia do przygotowania lub produkcji makaro
nów, spaghetti lub podobnych wyrobów (z wyłączeniem pieców, urządzeń do 
suszenia makaronu i do wałkowania ciasta) 

10 % 2 

843820 Urządzenia do przygotowania lub produkcji słodyczy, kakao lub czekolady (z 
wyłączeniem separatorów odśrodkowych i pras filtracyjnych oraz urządzeń 
grzejnych i chłodzących) 

10 % 2 

843830 Urządzenia do produkcji cukru (z wyłączeniem wirówek i urządzeń filtracyj
nych, grzejnych i chłodzących) 

10 % 2 

843840 Urządzenia browarnicze (z wyłączeniem wirówek i urządzeń filtracyjnych, 
grzejnych i chłodzących) 

10 % 2 

843850 Urządzenia do przemysłowego przyrządzania mięsa lub drobiu (z wyłączeniem 
urządzeń do gotowania i innych urządzeń do obróbki cieplnej, chłodzenia lub 
zamrażania) 

10 % 2 

843860 Urządzenia do przemysłowego przyrządzania owoców, orzechów lub warzyw 
(z wyłączeniem urządzeń do gotowania i innych urządzeń do obróbki cieplnej, 
chłodzenia lub zamrażania oraz urządzeń do sortowania i klasyfikowania 
owoców i warzyw) 

10 % 2 

843880 Urządzenia do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub 
napojów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

843890 Części do urządzeń do przemysłowego przygotowywania lub produkcji 
żywności lub napojów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2
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843910 Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego (z wyłą
czeniem autoklawów, kotłów i pozostałych urządzeń grzewczych) 

10 % 2 

843920 Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury (z wyłączeniem suszarek, oraz 
pozostałych urządzeń grzewczych, kalandrów oraz urządzeń do wytwarzania 
masy papierniczej) 

10 % 2 

843930 Urządzenia do obróbki wykańczającej papieru lub tektury (inne niż kalandry) 10 % 2 

843991 Części urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

843999 Części urządzeń do obróbki wykańczającej papieru lub tektury, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

844010 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki (z wyłączeniem maszyn objętych 
pozycją 8441, pras ogólnego stosowania, maszyn drukarskich objętych pozycją 
8443 oraz maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu) 

10 % 2 

844090 Części do maszyn introligatorskich, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

844110 Krajarki do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury (z wyłączeniem 
maszyn introligatorskich objętych pozycją 8440) 

10 % 2 

844120 Maszyny do produkcji torebek, worków lub kopert z masy papierniczej, 
papieru lub tektury (z wyłączeniem maszyn do szycia i dziurkarek) 

10 % 2 

844130 Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych pojem
ników (metodami innymi niż formowanie) z masy papierniczej, papieru lub 
tektury (z wyłączeniem urządzeń do suszenia i maszyn do szycia) 

10 % 2 

844140 Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub tektury 
(z wyłączeniem urządzeń do suszenia) 

10 % 2 

844180 Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub 
tektury, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

844190 Części maszyn do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

844210 Maszyny do fotoskładu (z wyłączeniem ogólnego stosowania maszyn do auto
matycznego przetwarzania danych, wykorzystywanych również do fotoskładu) 

10 % 2 

844220 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składania czcionek lub kompozycji 
typograficznej, z użyciem lub bez użycia urządzeń do odlewania (z wyłącze
niem maszyn do fotoskładu) 

10 % 2 

844230 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do przygotowywania lub wykonywania 
matryc, płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich (inne niż obrabiarki 
objęte pozycjami od 8456 do 8465 oraz maszyny do odlewania i składania 
czcionek) 

10 % 2 

844240 Części maszyn, urządzeń i wyposażenia do przygotowania lub wykonywania 
matryc, płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich, gdzie indziej niewy
mienione) 

10 % 1 

844250 Czcionki, matryce, płyty, cylindry i pozostałe elementy drukarskie; matryce, 
płyty, cylindry i kamienie litograficzne przygotowane do celów drukarskich, 
np. strugane, ziarnowane lub polerowane 

10 % 1
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844311 Maszyny drukarskie offsetowe, z podawaniem papieru z roli 10 % 2 

844312 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biuro
wego, o formacie ≤ 22 × 36 cm 

10 % 2 

844319 Maszyny drukarskie offsetowe (z wyłączeniem maszyn drukarskich offsetowych 
z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego, o formacie ≤ 22 × 36 cm 
i maszyn drukarskich offsetowych z podawaniem papieru z roli) 

10 % 2 

844321 Maszyny do druku typograficznego (inne niż do druku fleksograficznego), 
z podawaniem papieru z roli 

10 % 2 

844329 Maszyny do druku typograficznego (inne niż do druku fleksograficznego i z 
podawaniem papieru z roli) 

10 % 2 

844330 Maszyny do druku fleksograficznego 10 % 2 

844340 Maszyny do druku wklęsłego 10 % 2 

844351 Maszyny drukarskie strumieniowe 10 % 2 

844359 Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą czcionek, matryc, 
płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich, objęte pozycją 8442 (z wyłą
czeniem hektografów lub powielaczy białkowych, maszyn adresujących oraz 
pozostałych biurowych maszyn drukujących objętych pozycjami od 8469 do 
8472, maszyn drukarskich strumieniowych, oraz maszyn drukarskich offseto
wych, do druku fleksograficznego typograficznego i do druku wklęsłego) 

10 % 2 

844360 Maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu, do podawania, przemiesz
czania lub do dalszej obróbki papieru w postaci arkuszy lub wstęg 

10 % 2 

844390 Części maszyn drukarskich i maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

844400 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia materiałów 
włókienniczych chemicznych 

10 % 2 

844511 Gręplarki do przygotowywania włókien tekstylnych 10 % 2 

844512 Czesarki do przygotowywania włókien tekstylnych 10 % 1 

844513 Rozciągarki lub niedoprzędzarki 10 % 1 

844519 Maszyn do przygotowywania włókien tekstylnych (inne niż gręplarki, czesarki, 
rozciągarki lub niedoprzędzarki) 

10 % 1 

844520 Przędzarki włókiennicze (z wyłączeniem maszyn do wytłaczania, rozciągarek 
lub niedoprzędzarek) 

10 % 1 

844530 Łączniarki lub skręcarki włókiennicze 10 % 1 

844540 Przewijarki, włączając przewijarki wątkowe, lub motarki 10 % 1 

844590 Maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej i maszyny do przygotowy
wania włókien tekstylnych do stosowania na maszynach objętych pozycją 
8446 lub 8447 (z wyłączeniem maszyn objętych pozycją 8444 oraz przędza
rek, łączniarek lub skręcarek włókienniczych) 

10 % 1

PL L 10/414 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2013



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

844610 Maszyny tkackie do tkania materiałów o szerokości ≤ 30 cm 10 % 1 

844621 Krosna mechaniczne do tkania materiałów o szerokości > 30 cm, czółenkowe 10 % 1 

844629 Krosna ręczne do tkania materiałów o szerokości > 30 cm, czółenkowe 10 % 1 

844630 Maszyny tkackie do tkania materiałów o szerokości > 30 cm, bezczółenkowe 10 % 1 

844711 Dziewiarki okrągłe o średnicy cylindra ≤ 165 mm 10 % 1 

844712 Dziewiarki okrągłe o średnicy cylindra > 165 mm 10 % 1 

844720 Dziewiarki płaskie; zszywarki-trykotarki 10 % 1 

844790 Maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, 
plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania (z wyłączeniem szczepiarek 
łańcuszkowych i maszyn do szycia koców) 

10 % 1 

844811 Urządzenia nicielnicowe i żakardowe; przeznaczone do nich reduktory, 
kopiarki, perforatory lub łączarki wzornic 

10 % 1 

844819 Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycjami 8444, 8445, 8446 lub 
8447 (inne niż nicielnice i żakardy, przeznaczone do nich reduktory, kopiarki, 
perforatory lub łączarki wzornic) 

10 % 1 

844820 Części i akcesoria do maszyn do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub 
cięcia materiałów włókienniczych chemicznych lub urządzeń pomocniczych do 
tych maszyn, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

844831 Obicia zgrzeblarskie do maszyn do przygotowywania włókien tekstylnych 10 % 1 

844832 Części i akcesoria do maszyn do przygotowywania włókien tekstylnych (inne 
niż obicia zgrzeblarskie), gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

844833 Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki i biegacze, do maszyn objętych 
pozycją 8445 

10 % 1 

844839 Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8445, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1 

844841 Czółenka do krosien 10 % 1 

844842 Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic 10 % 1 

844849 Części i akcesoria do maszyn tkackich (krosien) lub do ich urządzeń pomocni
czych, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

844851 Płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek, do 
maszyn objętych pozycją 8447 

10 % 1 

844859 Części i akcesoria do maszyn objętych pozycją 8447, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1
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844900 Urządzenia do produkcji lub wykańczania filcu lub włóknin, w kawałkach lub 
w postaci kształtowej, włączając urządzenia do wyrobu kapeluszy filcowych; 
wzorniki kapelusznicze (inne niż urządzenia do przygotowania włókien do 
wyrobu filcu i kalandry); ich części 

10 % 2 

845011 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, w pełni automatyczne, 
o pojemności jednorazowej ≤ 6 kg suchej bielizny 

30 % 3 

845012 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, z wbudowaną 
suszarką odśrodkową (inne niż w pełni automatyczne) 

30 % 3 

845019 Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, o pojemności jedno
razowej ≤ 6 kg suchej bielizny (inne niż maszyny w pełni automatyczne i z 
wbudowaną suszarką odśrodkową) 

30 % 3 

845020 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego, o pojemności jednorazowej > 10 kg 
suchej bielizny 

20 % 2 

845090 Części do maszyn pralniczych typu domowego lub profesjonalnego, gdzie 
indziej niewymienione 

20 % 1 

845110 Maszyny do prania na sucho gotowych wyrobów włókienniczych 30 % 3 

845121 Suszarki, o pojemności jednorazowej ≤ 10 kg suchej bielizny (inne niż suszarki 
odśrodkowe) 

10 % 2 

845129 Suszarki do przędzy, tkanin lub gotowych wyrobów włókienniczych (inne niż 
o pojemności jednorazowej ≤ 10 kg suchej bielizny i suszarki odśrodkowe) 

10 % 2 

845130 Prasowalnice płytowe i prasy parowe, włączając prasy do zgrzewania (inne niż 
kalandry) 

10 % 2 

845140 Maszyny do prania, wybielania lub farbowania przędzy, materiałów lub goto
wych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem maszyn pralniczych typu 
domowego lub profesjonalnego) 

10 % 2 

845150 Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów 
włókienniczych 

10 % 2 

845180 Maszyny i urządzenia do klejenia, apreturowania, 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 (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do klejenia lub wykańczania filcu, 
kalandrów i pras ogólnego stosowania) 

10 % 2 

845190 Części do maszyn i urządzeń do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, 
prasowania, prasowania parowego, wybielania, farbowania, klejenia, apreturo
wania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub 
gotowych wyrobów włókienniczych; części urządzeń do nakładania tworzywa 
sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne podłoże, stosowanych przy 
produkcji pokryć podłogowych, takich jak linoleum; części maszyn do zwijania, 
rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materiałów włókienniczych, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

845210 Maszyny do szycia typu domowego 20 % 3 

845221 Automatyczne maszyny do szycia typu przemysłowego 10 % 1 

845229 Maszyny do szycia typu przemysłowego (z wyłączeniem automatycznych) 10 % 1 

845230 Igły do maszyn do szycia 20 % 1
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845240 Szafki meblowe, podstawy i obudowy maszyn do szycia oraz ich części 20 % 1 

845290 Części maszyn do szycia, gdzie indziej niewymienione 20 % 1 

845310 Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, 
skórek lub skóry wyprawionej (z wyłączeniem suszarek, pistoletów natrysko
wych, maszyn do usuwania szczeciny ze świńskich skór, maszyn do szycia oraz 
pras ogólnego stosowania) 

10 % 1 

845320 Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy obuwia ze skór, skórek lub 
skóry wyprawionej (inne niż maszyny do szycia) 

10 % 1 

845380 Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy innych artykułów ze skór, 
skórek lub skóry wyprawionej (z wyłączeniem maszyn do obuwia i maszyn 
do szycia) 

10 % 1 

845390 Części maszyn i urządzeń 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, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

845410 Konwertory w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali 10 % 1 

845420 Wlewnice i kadzie odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub 
w odlewniach metali 

10 % 1 

845430 Maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach 
metali 

10 % 1 

845490 Części konwertorów, kadzi, wlewnic i maszyn odlewniczych, w rodzaju stoso
wanych w hutnictwie lub w odlewniach metali, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

845510 Walcarki do rur metalowych 10 % 1 

845521 Walcarki do metali do walcowania na gorąco lub kombinowane do walcowania 
na gorąco i na zimno (z wyłączeniem walcarek do rur) 

10 % 1 

845522 Walcarki do metali do walcowania na zimno (z wyłączeniem walcarek do rur) 10 % 1 

845530 Walce do walcarek do metali 10 % 1 

845590 Części walcarek do metali, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

845610 Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru mate
riału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej (z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń do lutowania i spawania, włącznie z maszynami nadającymi się 
do cięcia i do testowania materiałów) 

10 % 1 

845620 Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru mate
riału, działające na zasadzie ultradźwiękowej (z wyłączeniem urządzeń do 
czyszczenia ultradźwiękowego oraz maszyn do testowania materiałów) 

10 % 1 

845630 Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru mate
riału, działające na zasadzie elektroerozyjnej 

10 % 1 

845691 Urządzenia do suchego trawienia wzorów na materiałach półprzewodnikowych 10 % 1
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845699 Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru mate
riału procesami elektrochemicznymi lub za pomocą wiązki elektronów, wiązki 
jonowej lub łuku plazmowego (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do lutowania 
i spawania, maszyn do testowania materiałów i urządzeń do suchego trawienia 
wzorów na materiałach półprzewodnikowych) 

10 % 1 

845710 Centra obróbkowe do obróbki metalu 10 % 1 

845720 Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe), do obróbki metalu 10 % 1 

845730 Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do obróbki metalu 10 % 1 

845811 Tokarki poziome, włączając centra tokarskie, do usuwania metalu, sterowane 
numerycznie 

10 % 1 

845819 Tokarki poziome, włączając centra tokarskie, do usuwania metalu, sterowane 
nienumerycznie 

10 % 1 

845891 Tokarki (inne niż poziome), włączając centra tokarskie, do usuwania metalu, 
sterowane numerycznie 

10 % 1 

845899 Tokarki (inne niż poziomie), włączając centra tokarskie, do usuwania metalu, 
sterowane nienumerycznie 

10 % 1 

845910 Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi do wiercenia, wyta
czania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do metali 

10 % 1 

845921 Wiertarki do obróbki metali, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obra
biarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

10 % 1 

845929 Wiertarki do obróbki metali, sterowane nienumerycznie (z wyłączeniem obra
biarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi i maszyn ręcznych) 

10 % 1 

845931 Wiertarko-frezarki do metali, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obra
biarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

10 % 1 

845939 Wiertarko-frezarki do metali, sterowane nienumerycznie (z wyłączeniem obra
biarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

10 % 1 

845940 Wytaczarki do metali (z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami obróbkowymi 
prowadnicowymi i wiertarko-frezarek) 

10 % 1 

845951 Frezarki wspornikowe do metali, sterowane numerycznie 10 % 1 

845959 Frezarki wspornikowe do metali, sterowane nienumerycznie 10 % 1 

845961 Frezarki do metali, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek z jednost
kami obróbkowymi prowadnicowymi, wiertarko-frezarek, frezarek wsporniko
wych oraz obrabiarek do nacinania uzębień) 

10 % 1 

845969 Frezarki do metali, sterowane nienumerycznie (z wyłączeniem obrabiarek 
z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi, wiertarko-frezarek, frezarek 
wspornikowych oraz obrabiarek do nacinania uzębień) 

10 % 1 

845970 Obrabiarki do gwintowania wałków lub otworów, do metali (inne niż obra
biarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

10 % 1
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846011 Szlifierki do płaszczyzn, do obróbki metali, z możliwością ustawiania położenia 
wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, sterowane nume
rycznie 

10 % 1 

846019 Szlifierki do płaszczyzn, do obróbki metali, z możliwością ustawiania położenia 
wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, sterowane nienu
merycznie 

10 % 1 

846021 Szlifierki, do obróbki metali, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, sterowane numerycznie 
(z wyłączeniem szlifierek do płaszczyzn, obrabiarek do nacinania, docierania 
lub wykańczania uzębień kół zębatych) 

10 % 1 

846029 Szlifierki, do obróbki metali, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, sterowane nienume
rycznie (z wyłączeniem szlifierek do płaszczyzn, obrabiarek do nacinania, 
docierania lub wykańczania uzębień kół zębatych) 

10 % 1 

846031 Ostrzarki (szlifierki-ostrzarki narzędziowe), sterowane numerycznie 10 % 1 

846039 Ostrzarki (szlifierki-ostrzarki narzędziowe), sterowane nienumerycznie 10 % 1 

846040 Osełkownice lub docierarki, do obróbki metali, węglików metali lub cermetali 
(z wyłączeniem obrabiarek do nacinania, docierania lub wykańczania uzębień 
kół zębatych) 

10 % 1 

846090 Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, szlifowania lub 
polerowania metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem szlifierek 
z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 
0,01 mm lub wyższą, obrabiarek do nacinania, docierania lub wykańczania 
uzębień kół zębatych i maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846120 Strugarki poprzeczne lub dłutownice, do obróbki metali, węglików metali lub 
cermetali 

10 % 1 

846130 Przeciągarki, do obróbki metali, węglików metali lub cermetali 10 % 1 

846140 Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień, do 
obróbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem strugarek 
wzdłużnych, dłutownic i przeciągarek) 

10 % 1 

846150 Piły, obcinarki lub przecinarki, do obróbki metali, węglików metali lub cerme
tali (z wyłączeniem maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846190 Strugarki oraz pozostałe obrabiarki do obróbki metali, węglików metali lub 
cermetali, działające przez skrawanie materiału, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

846210 Kuźniarki lub prasy kuźnicze, włączając prasy do tłoczenia, oraz młoty 10 % 1 

846221 Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włączając 
prasy, do obróbki metalu, sterowane numerycznie 

10 % 1 

846229 Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włączając 
prasy, do obróbki metalu, sterowane nienumerycznie 

10 % 1 

846231 Nożyce mechaniczne, włączając prasy, do obróbki metalu, sterowane nume
rycznie (inne niż kombinowane dziurkarki i wykrawarki) 

10 % 1
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846239 Nożyce mechaniczne, włączając prasy, do obróbki metalu, sterowane nienume
rycznie (inne niż kombinowane dziurkarki i wykrawarki) 

10 % 1 

846241 Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania, włączając prasy, oraz 
kombinowane dziurkarki i wykrawarki, do obróbki metalu, sterowane nume
rycznie 

10 % 1 

846249 Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania, włączając prasy, oraz 
kombinowane dziurkarki i wykrawarki, do obróbki metalu, sterowane nienu
merycznie 

10 % 1 

846291 Prasy hydrauliczne do obróbki metalu (inne niż do obróbki metalu metodą 
kucia, gięcia, składania, prostowania i rozpłaszczania) 

10 % 1 

846299 Prasy niehydrauliczne, do obróbki metalu (inne niż do obróbki metalu metodą 
kucia, gięcia, składania, prostowania i rozpłaszczania) 

10 % 1 

846310 Ciągarki do prętów, rur, kształtowników, drutu lub podobnych 10 % 1 

846320 Walcarki do gwintów, do obróbki metalu 10 % 1 

846330 Maszyny do obróbki drutu, bez usuwania materiału (z wyłączeniem maszyn 
objętych pozycją 8461 i maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846390 Obrabiarki do obróbki metalu, spiekanych węglików metali lub cermetali, bez 
usuwania metalu (z wyłączeniem pras do obróbki metodą kucia, gięcia, skła
dania, prostowania i rozpłaszczania, nożyc mechanicznych, maszyn do przebi
jania, dziurkowania lub nacinania, pras, ciągarek, walcarek do gwintów, maszyn 
do obróbki drutu oraz maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846410 Piły do obróbki kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbes
towo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki 
szkła na zimno (z wyłączeniem maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846420 Szlifierki lub polerki do obróbki kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, 
wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, 
lub do obróbki szkła na zimno (z wyłączeniem maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846490 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbes
towo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki 
szkła na zimno (z wyłączeniem pił, szlifierek lub polerek oraz maszyn ręcz
nych) 

10 % 1 

846510 Maszyny do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub 
podobnych twardych materiałów, przystosowane do wykonywania różnych 
rodzajów operacji obróbkowych bez wymiany narzędzi pomiędzy takimi opera
cjami 

10 % 1 

846591 Piły do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub 
podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846592 Strugarki, frezarki lub profilarki (skrawające) do drewna, korka, kości, ebonitu, 
twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłą
czeniem maszyn ręcznych i maszyn objętych podpozycją 8465.10) 

10 % 1 

846593 Szlifierki, gładzarki lub polerki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem 
maszyn ręcznych) 

10 % 1
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846594 Maszyny do gięcia lub łączenia do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem 
maszyn ręcznych) 

10 % 1 

846595 Wiertarki lub dłutarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw 
sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem maszyn ręcz
nych i maszyn objętych podpozycją 8465.10) 

10 % 1 

846596 Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki lub skrawarki do olein 10 % 1 

846599 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub 
podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem maszyn ręcznych, maszyn 
objętych podpozycją 8465.10, strugarek, frezarek lub profilarek (skrawających), 
szlifierek, gładzarek lub polerek, maszyn do gięcia lub łączenia, wiertarek lub 
dłutarek oraz strugarek wyrówniarek, strugarek grubiarek lub skrawarek do 
olein) 

10 % 1 

846610 Uchwyty narzędziowe, włączając uchwyty do narzędzi wszelkich typów do 
obróbki ręcznej, i głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające), do obra
biarek 

10 % 1 

846620 Uchwyty przedmiotów obrabianych, do obrabiarek 10 % 1 

846630 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 1 

846691 Części i akcesoria do obrabiarek do kamienia, materiałów ceramicznych, 
betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mine
ralnych, lub do obróbki szkła na zimno, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

846692 Części i akcesoria do obrabiarek do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 2 

846693 Części i akcesoria obrabiarek do obróbki metalu poprzez usuwanie materiału, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

846694 Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu bez usuwania materiału, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

846711 Narzędzia ręczne, pneumatyczne, obrotowe, włączając kombinowane obro
towo-udarowe 

10 % 1 

846719 Narzędzia ręczne pneumatyczne, nieobrotowe 10 % 1 

846721 Wiertarki dowolnego rodzaju, ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym 10 % 1 

846722 Piły ręczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym 10 % 1 

846729 Elektromechaniczne narzędzia ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym 
(z wyłączeniem pił i wiertarek) 

10 % 1 

846781 Piły łańcuchowe, ręczne, z samodzielnym silnikiem nieelektrycznym 10 % 1 

846789 Narzędzia ręczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem nieelektrycznym 
(z wyłączeniem pił łańcuchowych i narzędzi pneumatycznych) 

10 % 1

PL 15.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/421



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

846791 Części pił łańcuchowych, ręcznych, z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub 
nieelektrycznym, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

846792 Części narzędzi pneumatycznych, ręcznych, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

846799 Narzędzia pneumatyczne, ręczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem 
elektrycznym lub nieelektrycznym, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

846810 Palniki ręczne, na gaz, do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub 
spawania i zgrzewania 

10 % 1 

846820 Maszyny i urządzenia na gaz, do lutowania miękkiego, lutowania twardego lub 
spawania i zgrzewania lub odpuszczania powierzchniowego (z wyłączeniem 
palników ręcznych) 

10 % 1 

846880 Maszyny i urządzenia do spawania i zgrzewania, inne niż działające na gaz (z 
wyłączeniem maszyn i urządzeń elektrycznych objętych pozycją 8515) 

10 % 1 

846890 Części maszyn i urządzeń, nieelektrycznych, do lutowania miękkiego, lutowania 
twardego lub spawania i zgrzewania lub odpuszczania powierzchniowego, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

846911 Maszyny do redagowania tekstów (z wyłączeniem maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych i urządzeń do nich, objętych pozycją 8471, oraz 
drukarek laserowych, termicznych i elektroczułych) 

20 % 2 

846912 Maszyny do pisania, automatyczne (z wyłączeniem maszyn do redagowania 
tekstów, maszyn do automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do 
nich, objętych pozycją 8471, oraz drukarek laserowych, termicznych i elektro
czułych) 

20 % 2 

846920 Maszyny do pisania, elektryczne (z wyłączeniem automatycznych maszyn do 
pisania, urządzeń do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, obję
tych pozycją 8471, oraz drukarek laserowych, termicznych i elektroczułych) 

20 % 2 

846930 Maszyny do pisania, nieelektryczne 20 % 2 

847010 Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła 
energii elektrycznej i maszyny kieszonkowe (o wymiarach ≤ 170 mm × 
100 mm × 45 mm) z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania 
danych 

10 % 1 

847021 Elektroniczne maszyny liczące, zawierające urządzenie drukujące, z połączeniem 
sieciowym (z wyłączeniem maszyn do przetwarzania danych objętych pozycją 
8471) 

20 % 1 

847029 Elektroniczne maszyny liczące, niewyposażone w drukarkę, z połączeniem 
sieciowym (z wyłączeniem maszyn do przetwarzania danych objętych pozycją 
8471) 

20 % 1 

847030 Maszyny liczące, nieelektroniczne 20 % 1 

847040 Maszyny do księgowania wyposażone w urządzenie liczące (z wyłączeniem 
maszyn do przetwarzania danych objętych pozycją 8471) 

20 % 1 

847050 Kasy rejestrujące wyposażone w urządzenie liczące 20 % 1 

847090 Maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, 
wyposażone w urządzenie liczące (z wyłączeniem maszyn do księgowania, kas 
rejestrujących i automatów do sprzedaży różnych towarów) 

20 % 1
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847110 Maszyny analogowe lub hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych 10 % 1 

847130 Maszyny do przetwarzania danych, automatyczne, cyfrowe, przenośne, o masie 
≤ 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora 
(z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych) 

10 % 1 

847141 Maszyny do przetwarzania danych, automatyczne, cyfrowe, zawierające w tej 
samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz jedno urządzenie 
wejściowe i jedno urządzenie wyjściowe, nawet połączone (z wyłączeniem 
maszyn przenośnych o masie ≤ 10 kg oraz maszyn przedstawionych w formie 
systemów i urządzeń peryferyjnych) 

10 % 1 

847149 Maszyny do przetwarzania danych, automatyczne, cyfrowe, przedstawione 
w formie systemów, zawierające co najmniej jednostkę centralną oraz jedno 
urządzenie wejściowe i jedno urządzenie wyjściowe (z wyłączeniem maszyn 
przenośnych o masie ≤ 10 kg oraz urządzeń peryferyjnych) 

10 % 1 

847150 Procesory do maszyn do automatycznego przetwarzana danych, nawet zawie
rające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: 
urządzenia pamięci, urządzenia wejściowe, urządzenia wyjściowe (z wyłącze
niem objętych podpozycją 8471.41 lub 8471.49 i urządzeń peryferyjnych) 

10 % 1 

847160 Urządzenia wejściowe lub wyjściowe do maszyn do automatycznego przetwa
rzania danych, nawet zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci 

10 % 1 

847170 Urządzenia pamięci do stosowania w cyfrowych maszynach do automatycz
nego przetwarzania danych 

10 % 1 

847180 Urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (z wyłącze
niem procesorów, urządzeń wejściowych lub wyjściowych i urządzeń pamięci) 

10 % 1 

847190 Czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych 
danych na nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

847210 Powielacze (hektografy lub powielacze białkowe) (z wyłączeniem maszyn 
drukujących i fotokopiarek lub termokopiarek) 

20 % 1 

847220 Maszyny adresujące i maszyny do grawiurowania kart adresowych (z wyłącze
niem automatycznych maszyn do pisania, maszyn do automatycznego prze
twarzania danych i urządzeń do nich oraz drukarek laserowych, termicznych 
i elektroczułych) 

20 % 1 

847230 Maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania poczty, 
maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz maszyny do 
przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych 

20 % 1 

847290 Maszyny biurowe, gdzie indziej niewymienione 20 % 1 

847310 Części i akcesoria do maszyn do pisania i maszyn do redagowania tekstów, 
objętych pozycją 8469, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

847321 Części i akcesoria do elektronicznych maszyn liczących objętych podpozycją 
8470.10, 8470.21, lub 8470.29, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

847329 Części i akcesoria do nieelektronicznych kalkulatorów do maszyn do księgo
wania, kas rejestrujących lub pozostałych maszyn wyposażonych w urządzenie 
liczące, objętych pozycją 8470, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1
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847330 Części i akcesoria do maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub 
pozostałych maszyn objętych pozycją 8471, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

847340 Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych objętych pozycją 8472, 
gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

847350 Części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do stosowania w maszynach 
do pisania, maszynach do redagowania tekstów, maszynach liczących, maszy
nach do automatycznego przetwarzania danych lub pozostałych maszynach, 
elementach wyposażenia i urządzeniach, objętych dwiema lub więcej pozycjami 
od 8469 do 8472, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

847410 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, rozdzielania, płukania 
lub przemywania substancji mineralnych, w postaci stałej, włączając proszek 
lub pastę (z wyłączeniem urządzeń odśrodkowych i pras filtracyjnych) 

10 % 2 

847420 Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia substancji mineralnych, w postaci 
stałej 

10 % 2 

847431 Betoniarki lub mieszarki do zapraw (z wyłączeniem montowanych na wago
nach kolejowych lub podwoziach samochodów ciężarowych) 

10 % 2 

847432 Maszyny do mieszania substancji mineralnych z bitumami 10 % 2 

847439 Maszyny do mieszania lub ugniatania substancji mineralnych, włączając 
proszek lub pastę (z wyłączeniem betoniarek lub mieszarek do zapraw, maszyn 
do mieszania substancji mineralnych z bitumami i kalandrów) 

10 % 2 

847480 Maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw mine
ralnych, mas ceramicznych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych 
lub pozostałych produktów mineralnych, w postaci proszku lub pasty; maszyny 
do wykonywania piaskowych form odlewniczych (z wyłączeniem maszyn do 
formowania lub prasowania szkła) 

10 % 2 

847490 Części do maszyn do obróbki substancji mineralnych, objętych pozycją 8474, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

847510 Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elektro
nowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych 

10 % 1 

847521 Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich produkcji 10 % 1 

847529 Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych (z 
wyłączeniem maszyn do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do 
ich produkcji oraz pieców i urządzeń grzejnych do wyrobu szkła hartowanego) 

10 % 1 

847590 Części do maszyn do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp 
elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w obudowach szklanych 
oraz maszyn do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

847621 Automaty do sprzedaży napojów, zawierające urządzenia podgrzewające lub 
schładzające 

30 % 3 

847629 Automaty do sprzedaży napojów, bez urządzeń podgrzewających lub schładza
jących 

30 % 3 

847681 Automaty do sprzedaży różnych towarów, zawierające urządzenia podgrzewa
jące lub schładzające (z wyłączeniem automatów do sprzedaży napojów) 

30 % 3
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847689 Automaty do sprzedaży różnych towarów, bez urządzeń podgrzewających lub 
schładzających; automaty do rozmieniania pieniędzy (z wyłączeniem auto
matów do sprzedaży napojów) 

30 % 3 

847690 Części do automatów do sprzedaży różnych towarów, włącznie z automatami 
do rozmieniania pieniędzy, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

847710 Wtryskarki do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 10 % 1 

847720 Wytłaczarki do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 10 % 1 

847730 Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem, do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych 

10 % 1 

847740 Maszyny do formowania próżniowego i pozostałe maszyny do formowania 
termicznego gumy lub tworzyw sztucznych 

10 % 1 

847751 Maszyny do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych lub do 
formowania lub innego kształtowania dętek z gumy lub tworzyw sztucznych 

10 % 1 

847759 Maszyny do formowania lub innego kształtowania wyrobów z gumy lub 
tworzyw sztucznych (z wyłączeniem wtryskarek, wytłaczarek, maszyn do 
formowania z rozdmuchiwaniem, maszyn do formowania próżniowego 
i pozostałych maszyn do formowania termicznego, maszyn do formowania 
lub bieżnikowania opon pneumatycznych lub do formowania lub innego 
kształtowania dętek) 

10 % 1 

847780 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów 
z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym 
dziale 

10 % 1 

847790 Części do maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji 
wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

847810 Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu (z wyłączeniem suszarek 
i pozostałych urządzeń grzejnych, separatorów odśrodkowych i pras filtracyj
nych) 

10 % 1 

847890 Części do maszyn do przygotowania lub przerobu tytoniu, gdzie indziej niewy
mienione 

10 % 1 

847910 Maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub podobnych, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

847920 Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów lub olejów zwierzę
cych lub roślinnych (inne niż wirówki, filtry i urządzenia grzejne) 

10 % 1 

847930 Prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych z drewna 
lub innych zdrewniałych materiałów oraz pozostałe maszyny do przerobu 
drewna lub korka (z wyłączeniem suszarek, pistoletów natryskowych i podob
nych oraz obrabiarek) 

10 % 1 

847940 Maszyny do wyrobu lin i kabli (z wyłączeniem skręcarek stosowanych w przę
dzalniach) 

10 % 1 

847950 Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

847960 Chłodnice wyparne powietrza, gdzie indziej niewymienione 10 % 1
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847981 Maszyny i urządzenia mechaniczne do obróbki metali, włączając nawijarki 
uzwojeń elektrycznych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem robotów 
przemysłowych, pieców, suszarek, pistoletów natryskowych lub podobnych 
urządzeń, wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia lub podobnych urzą
dzeń strumieniowych do czyszczenia, walcarek lub maszyn do walcowania, 
obrabiarek oraz maszyn do wyrobu lin i kabli) 

10 % 1 

847982 Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, miele
nia, klasyfikowania, przesiewania, ujednorodniania, emulsyfikowania lub 
mieszania obrabianej substancji (inne niż roboty przemysłowe), gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

847989 Maszyny i urządzenia mechaniczne, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

847990 Części maszyn i urządzeń mechanicznych, gdzie indziej niewymienione 10 % 2 

848010 Skrzynki formierskie dla odlewni metali 10 % 1 

848020 Płyty podmodelowe (z wyłączeniem wykonanych z grafitu lub pozostałych 
odmian węgla, z ceramiki lub ze szkła) 

10 % 1 

848030 Modele odlewnicze (z wyłączeniem wykonanych z grafitu lub pozostałych 
odmian węgla, z ceramiki lub ze szkła) 

10 % 1 

848041 Formy do metali lub do węglików metali, typu wtryskowego lub tłocznego (z 
wyłączeniem form z grafitu lub pozostałych odmian węgla, z ceramiki lub ze 
szkła) 

10 % 1 

848049 Formy do metali lub do węglików metali (z wyłączeniem form z grafitu lub 
pozostałych odmian węgla, z ceramiki lub ze szkła, form lub matryc linotypo
wych, typu wtryskowego lub tłocznego oraz wlewnic) 

10 % 1 

848050 Formy do szkła (z wyłączeniem wykonanych z grafitu lub pozostałych odmian 
węgla i z ceramiki) 

10 % 1 

848060 Formy do materiałów mineralnych (z wyłączeniem wykonanych z grafitu lub 
pozostałych odmian węgla i z ceramiki lub ze szkła) 

10 % 1 

848071 Formy typu wtryskowego lub tłocznego do gumy lub tworzyw sztucznych 10 % 1 

848079 Formy do gumy lub tworzyw sztucznych (inne niż typu wtryskowego lub 
tłocznego) 

10 % 1 

848110 Zawory redukcyjne 20 % 1 

848120 Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia 
napędu 

20 % 1 

848130 Zawory zwrotne (jednokierunkowe) do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi 
lub podobnych 

10 % 1 

848140 Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe 20 % 1 

848180 Armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub podobnych (z wyłą
czeniem zaworów redukcyjnych, zaworów do olejowo-hydraulicznych lub 
pneumatycznych układów przenoszenia napędu, zaworów zwrotnych (jedno
kierunkowych) oraz zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych) 

20 % 3 

848190 Części do zaworów i podobnej armatury do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, 
kadzi lub podobnych, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3 

848210 Łożyska kulkowe 10 % 1
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848220 Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając łożyska bez pierścienia wewnętrz
nego lub zewnętrznego 

10 % 1 

848230 Łożyska baryłkowe 10 % 1 

848240 Łożyska igiełkowe 10 % 1 

848250 Łożyska wałeczkowe (z wyłączeniem łożysk igiełkowych) 10 % 1 

848280 Łożyska toczne, włączając kombinowane łożyska kulkowo–wałeczkowe (inne 
niż łożyska kulkowe, wałeczkowe stożkowe, włączając łożyska bez pierścienia 
wewnętrznego lub zewnętrznego, łożyska baryłkowe, łożyska igiełkowe 
i wałeczkowe) 

10 % 1 

848291 Kulki, igiełki i wałeczki do łożysk (z wyłączeniem kulek stalowych objętych 
pozycją 7326) 

10 % 1 

848299 Części do łożysk kulkowych i tocznych (inne niż kulki, igiełki i wałeczki), gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

848310 Wały napędowe, włączając wały krzywkowe i wały wykorbione, oraz korby 10 % 1 

848320 Obudowy łożysk, do maszyn i urządzeń, zawierające łożyska toczne 10 % 1 

848330 Obudowy łożysk do maszyn i urządzeń, niezawierające łożysk tocznych; 
łożyska ślizgowe do maszyn i urządzeń 

10 % 1 

848340 Mechanizmy i przekładnie zębate do maszyn i urządzeń (z wyłączeniem kół 
zębatych, kół łańcuchowych i pozostałych elementów układów przenoszenia 
napędu, przedstawianych oddzielnie); mechanizmy śrubowo-kulkowe lub 
śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające 
prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego 

10 % 1 

848350 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza 10 % 1 

848360 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne, do maszyn 
i urządzeń 

10 % 1 

848390 Koła zębate, koła łańcuchowe i pozostałe elementy układów przenoszenia 
napędu, przedstawiane oddzielnie; części wałów napędowych, mechanizmów 
śrubowo-kulkowych, sprzęgieł i pozostałych artykułów objętych pozycją 
8483, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

848410 Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem 
lub z dwoma lub więcej warstwami metalu 

10 % 1 

848420 Uszczelnienia mechaniczne 10 % 1 

848490 Zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się 
między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania 

10 % 1 

848510 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki 10 % 1 

848590 Części do maszyn i urządzeń mechanicznych objętych działem 84, nieprzezna
czonych do wykonywania funkcji specjalnych, gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

850110 Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W 10 % 1 

850120 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W 10 % 1
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850131 Silniki prądu stałego o mocy wyjściowej > 37,5 W, ale ≤ 750 W oraz prądnice 
prądu stałego o mocy wyjściowej ≤ 750 W 

10 % 1 

850132 Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW 10 % 1 

850133 Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 75 kW, ale ≤ 375 kW 10 % 1 

850134 Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 375 kW 10 % 1 

850140 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe, o mocy wyjściowej > 37,5 W 10 % 1 

850151 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 37,5 W, ale 
≤ 750 W 

10 % 1 

850152 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, ale 
≤ 75 kW 

10 % 1 

850153 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW 10 % 1 

850161 Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej ≤ 75 kVA 10 % 1 

850162 Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 75 kVA, ale 
≤ 375 kVA 

10 % 1 

850163 Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 375 kVA, ale 
≤ 750 kVA 

10 % 1 

850164 Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 750 kVA 10 % 1 

850211 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie 
samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy wyjściowej 
≤ 75 kVA 

10 % 2 

850212 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie 
samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy wyjściowej 
> 75 kVA, ale ≤ 375 kVA 

10 % 2 

850213 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie 
samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy wyjściowej 
> 375 kVA 

10 % 2 

850220 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie 
iskrowym 

10 % 2 

850231 Zespoły prądotwórcze napędzane wiatrem 10 % 2 

850239 Zespoły prądotwórcze (inne niż napędzane wiatrem i z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym) 

10 % 2 

850240 Przetwornice jednotwornikowe 10 % 2 

850300 Części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych i prądnic, 
zespołów prądotwórczych i przetwornic jednotwornikowych, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 3 

850410 Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp wyładowczych rurowych 10 % 1 

850421 Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej ≤ 650 kVA 10 % 1
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850422 Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej > 650 kVA, ale 
≤ 10 000 kVA 

10 % 1 

850423 Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej >10 000 kVA 10 % 1 

850431 Transformatory o mocy wyjściowej ≤ 1 kVA (z wyłączeniem transformatorów 
z ciekłym dielektrykiem) 

10 % 1 

850432 Transformatory o mocy wyjściowej > 1 kVA, ale ≤ 16 kVA (z wyłączeniem 
transformatorów z ciekłym dielektrykiem) 

10 % 1 

850433 Transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA, ale ≤ 500 kVA (z wyłączeniem 
transformatorów z ciekłym dielektrykiem) 

10 % 1 

850434 Transformatory o mocy wyjściowej > 500 kVA (z wyłączeniem transforma
torów z ciekłym dielektrykiem) 

10 % 1 

850440 Przekształtniki 10 % 1 

850450 Wzbudniki (z wyłączeniem przeznaczonych do lamp wyładowczych lub lamp 
wyładowczych rurowych) 

10 % 1 

850490 Części transformatorów i wzbudników elektrycznych, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1 

850511 Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namag
nesowaniu (z wyłączeniem uchwytów, zacisków i podobnych urządzeń przy
trzymujących) 

10 % 1 

850519 Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się stałymi magnesami po namag
nesowaniu, z materiałów innych niż metale 

10 % 1 

850520 Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce 10 % 1 

850530 Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe 10 % 1 

850590 Elektromagnesy (z wyłączeniem magnesów stosowanych w medycynie) i ich 
części; elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urzą
dzenia przytrzymujące oraz części do nich, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

850610 Ogniwa i baterie galwaniczne z ditlenkiem manganu (z wyłączeniem zużytych) 30 % 3 

850630 Ogniwa i baterie galwaniczne tlenkowo-rtęciowe (z wyłączeniem zużytych) 30 % 3 

850640 Ogniwa i baterie galwaniczne tlenkowo-srebrowe (z wyłączeniem zużytych) 30 % 3 

850650 Ogniwa i baterie galwaniczne litowe (z wyłączeniem zużytych) 30 % 3 

850660 Ogniwa i baterie galwaniczne powietrzno-cynkowe (z wyłączeniem zużytych) 30 % 3 

850680 Ogniwa i baterie galwaniczne, do zasilania prądem elektrycznym (z wyłącze
niem zużytych oraz ogniw i baterii galwanicznych tlenkowo-srebrowych, tlen
kowo-rtęciowych, z ditlenkiem manganu, litowych i powietrzno-cynkowych) 

10 % 2 

850690 Części ogniw i baterii galwanicznych, gdzie indziej niewymienione 20 % 2
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850710 Akumulatory kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamiania 
silników tłokowych (z wyłączeniem zużytych) 

30 % 3 

850720 Akumulatory kwasowo-ołowiowe (z wyłączeniem zużytych i stosowanych do 
uruchamiania silników) 

10 % 3 

850730 Akumulatory niklowo-kadmowe (z wyłączeniem zużytych) 20 % 3 

850740 Akumulatory niklowo-żelazowe (z wyłączeniem zużytych) 20 % 2 

850780 Akumulatory elektryczne (z wyłączeniem zużytych oraz akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych, niklowo-kadmowych lub niklowo-żelazowych) 

20 % 2 

850790 Płyty, separatory i pozostałe części akumulatorów elektrycznych, gdzie indziej 
niewymienione 

20 % 2 

850910 Odkurzacze domowe, włączając odkurzacze do pracy na sucho i mokro, 
z własnym silnikiem elektrycznym 

30 % 3 

850920 Domowe froterki do podłóg, z własnym silnikiem elektrycznym 30 % 3 

850930 Domowe urządzenia do usuwania odpadków kuchennych, z własnym silnikiem 
elektrycznym 

30 % 3 

850940 Młynki i miksery spożywcze oraz sokowirówki, z własnym silnikiem elektrycz
nym 

30 % 3 

850980 Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem 
elektrycznym (inny niż odkurzacze domowe, odkurzacze do pracy na sucho 
i mokro, froterki do podłóg, urządzenia do usuwania odpadków kuchennych, 
młynki i miksery spożywcze, sokowirówki oraz urządzenia do usuwania owło
sienia) 

30 % 3 

850990 Części do elektromechanicznego sprzętu gospodarstwa domowego, z własnym 
silnikiem elektrycznym, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

851010 Golarki elektryczne 30 % 3 

851020 Maszynki do strzyżenia, z własnym silnikiem elektrycznym 30 % 3 

851030 Urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym 30 % 3 

851090 Części golarek, maszynek do strzyżenia i urządzeń do usuwania owłosienia, 
z własnym silnikiem elektrycznym, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

851110 Świece zapłonowe w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania 
o zapłonie iskrowym lub samoczynnym 

20 % 3 

851120 Iskrowniki, prądnice iskrownikowe i magnetyczne koła zamachowe do silników 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym 

20 % 2 

851130 Rozdzielacze i cewki zapłonowe, w rodzaju stosowanych w silnikach 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym 

20 % 2 

851140 Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic, w rodzaju stoso
wanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samo
czynnym 

20 % 3
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851150 Prądnice w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania (z wyłą
czeniem prądnic iskrownikowych i rozruszników pełniących rolę prądnic) 

20 % 3 

851180 Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, włącznie z wyłącznikami, 
w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie 
iskrowym lub samoczynnym (inne niż prądnice, silniki rozruszników, rozdzie
lacze, cewki zapłonowe, iskrowniki, magnetyczne koła zamachowe i świece 
zapłonowe) 

20 % 3 

851190 Części elektrycznych urządzeń zapłonowych lub rozrusznikowych, prądnic itp. 
objętych pozycją 8511, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

851210 Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanego 
w rowerach (z wyłączeniem lamp objętych pozycją 8539) 

20 % 2 

851220 Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanego 
w pojazdach mechanicznych (z wyłączeniem lamp objętych pozycją 8539) 

20 % 2 

851230 Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej do rowerów lub pojazdów mechanicznych 20 % 2 

851240 Elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu 
szyb, do pojazdów mechanicznych 

20 % 2 

851290 Części do elektrycznego sprzętu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego, elek
trycznych wycieraczek szyb, urządzeń zapobiegających zamarzaniu i potnieniu 
szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, gdzie indziej niewy
mienione 

20 % 1 

851310 Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła 
energii 

20 % 3 

851390 Części do przenośnych lamp elektrycznych przystosowanych do zasilania 
z własnego źródła energii, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

851410 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, oporowe (z wyłączeniem pieców suszar
niczych) 

10 % 2 

851420 Piece działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych 10 % 2 

851430 Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (z wyłączeniem pieców 
oporowych, indukcyjnych, dielektrycznych i suszarniczych) 

10 % 2 

851440 Urządzenia do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub 
strat dielektrycznych (z wyłączeniem pieców) 

10 % 2 

851490 Części do elektrycznych pieców przemysłowych lub laboratoryjnych, w tym do 
działających na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych oraz do urządzeń 
przemysłowych lub laboratoryjnych do obróbki cieplnej materiałów, działają
cych na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych, gdzie indziej niewymie
nione 

10 % 1 

851511 Lutownice, w tym pistoletowe, elektryczne 10 % 1 

851519 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego (z wyłączeniem 
lutownic i lutownic pistoletowych) 

10 % 1 

851521 Maszyny i aparatura, do oporowego zgrzewania metali, całkowicie lub 
częściowo automatyczne 

10 % 1 

851529 Maszyny i aparatura, do oporowego zgrzewania metali, inne niż całkowicie lub 
częściowo automatyczne 

10 % 1
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851531 Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym, włączając łuk 
plazmowy, całkowicie lub częściowo automatyczne 

10 % 1 

851539 Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym, włączając łuk 
plazmowy, inne niż całkowicie lub częściowo automatyczne 

10 % 1 

851580 Elektryczne maszyny i aparatura do spawania metodą laserową, lub za pomocą 
wiązki światła, lub fotonów, metodą ultradźwiękową, za pomocą wiązki elek
tronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; elektryczne maszyny 
i aparatura do natryskiwania na gorąco metali, węglików metali lub cermetali (z 
wyłączeniem pistoletów natryskowych do metalu wymienionych gdzie indziej) 

10 % 1 

851590 Części do maszyn i aparatury, do lutowania lub spawania lub do natryskiwania 
na gorąco metali, węglików metali lub cermetali, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

851610 Podgrzewacze wody, natychmiastowe lub zbiornikowe, oraz grzałki nurnikowe, 
elektryczne 

30 % 3 

851621 Grzejniki akumulacyjne, elektryczne, do ogrzewania pomieszczeń 30 % 3 

851629 Aparaty do ogrzewania pomieszczeń i do ogrzewania gleby, elektryczne (z 
wyłączeniem grzejników akumulacyjnych) 

30 % 3 

851631 Suszarki do włosów, elektryczne 30 % 3 

851632 Przyrządy fryzjerskie, elektrotermiczne (z wyłączeniem suszarek do włosów) 30 % 3 

851633 Suszarki do rąk, elektryczne 30 % 3 

851640 Żelazka do prasowania, elektryczne 30 % 3 

851650 Kuchenki mikrofalowe 30 % 3 

851660 Elektryczne piece, kuchnie, płyty kuchenne, kuchenki do gotowania, grille 
i ruszty do użytku domowego (z wyłączeniem pieców do ogrzewania pomiesz
czeń i kuchenek mikrofalowych) 

30 % 3 

851671 Elektrotermiczne urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty, do użytku domo
wego 

30 % 3 

851672 Elektryczne opiekacze do grzanek, do użytku domowego 30 % 3 

851679 Urządzenia elektrotermiczne do użytku domowego (z wyłączeniem przyrządów 
fryzjerskich i suszarek do rąk, urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i gleby, 
podgrzewaczy do wody, grzałek nurnikowych, żelazek do prasowania, 
kuchenek mikrofalowych, pieców, kuchni, płyt grzejnych, kuchenek do goto
wania, grilli i rusztów, urządzeń do zaparzania kawy lub herbaty i opiekaczy do 
grzanek) 

30 % 3 

851680 Elektryczne rezystory grzejne (inne niż z aglomerowanego węgla i grafitu) 30 % 3 

851690 Części do elektrycznych podgrzewaczy wody, grzałek nurnikowych, urządzeń 
do ogrzewania pomieszczeń i gleby, przyrządów fryzjerskich i suszarek do rąk, 
urządzeń elektrotermicznych w rodzaju stosowanych do użytku domowego 
oraz elektrycznych rezystorów grzejnych, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

851711 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową 10 % 2 

851719 Przewodowe aparaty telefoniczne; wideofony (z wyłączeniem przewodowych 
aparatów telefonicznych ze słuchawką bezprzewodową oraz systemów 
z hasłowym przywołaniem) 

10 % 3
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851721 Telefaksy do telegrafii przewodowej 10 % 2 

851722 Dalekopisy telegrafii przewodowej 10 % 2 

851730 Aparaty przełączające do telefonii lub telegrafii 10 % 3 

851750 Aparatura do systemów przewodowych na prąd nośny lub dla systemów prze
wodowych cyfrowych, do telefonii przewodowej lub telegrafii przewodowej (z 
wyłączeniem aparatów telefonicznych, wideofonów, telefaksów, dalekopisów 
oraz aparatów przełączających) 

10 % 2 

851780 Aparatura do telefonii przewodowej i telegrafii przewodowej, elektryczna (z 
wyłączeniem aparatów telefonicznych, wideofonów, telefaksów, dalekopisów, 
aparatów przełączających oraz aparatury telekomunikacyjnej do systemów 
przewodowych na prąd nośny lub do systemów przewodowych cyfrowych) 

10 % 2 

851790 Części do elektrycznej aparatury do telefonii przewodowej i telegrafii przewo
dowej, w tym do przewodowych aparatów telefonicznych ze słuchawką 
bezprzewodową, oraz do aparatury telekomunikacyjnej do systemów przewo
dowych na prąd nośny lub do systemów przewodowych cyfrowych i wideofo
nów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 3 

851810 Mikrofony i ich stojaki (z wyłączeniem mikrofonów bezprzewodowych 
z wbudowanym nadajnikiem) 

30 % 3 

851821 Głośniki zamontowane w obudowach, pojedyncze 30 % 3 

851822 Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie 30 % 3 

851829 Głośniki bez obudowy 30 % 3 

851830 Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy 
składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników (z wyłączeniem 
aparatów telefonicznych, aparatów słuchowych oraz hełmów z wbudowanymi 
słuchawkami nagłownymi, z mikrofonem lub bez) 

30 % 3 

851840 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne 30 % 3 

851850 Zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne 30 % 3 

851890 Części do mikrofonów, głośników, słuchawek nagłownych i dousznych, słucha
wek, elektrycznych wzmacniaczy częstotliwości akustycznych lub zestawów 
wzmacniających dźwięk, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

851910 Gramofony uruchamiane monetą lub żetonem 30 % 3 

851921 Gramofony bez głośnika 30 % 3 

851929 Gramofony z głośnikiem (inne niż uruchamiane monetą lub żetonem) 30 % 3 

851931 Gramofony bez wzmacniacza, z mechanizmem do automatycznej zmiany płyt 30 % 3 

851939 Gramofony bez wzmacniacza, bez mechanizmu do automatycznej zmiany płyt 30 % 3 

851940 Dyktafony służace wyłącznie do odtwarzania dźwięku 30 % 3
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851992 Kieszonkowe odtwarzacze kasetowe o wymiarach ≤ 170 mm × 100 mm × 
45 mm, z wbudowanym wzmacniaczem, bez wbudowanego głośnika, przysto
sowane do funkcjonowania bez zewnętrznego źródła zasilania 

30 % 3 

851993 Odtwarzacze kasetowe tylko z funkcją odtwarzania (z wyłączeniem kieszonko
wych i dyktafonów) 

30 % 3 

851999 Sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji 
dźwięku (z wyłączeniem gramofonów, gramofonów uruchamianych monetą 
lub żetonem, dyktafonów i odtwarzaczy kasetowych) 

30 % 3 

852010 Dyktafony niemogące działać bez zewnętrznego zasilania 30 % 3 

852020 Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne, wyposażone w urządzenia do 
odtwarzania dźwięku 

30 % 3 

852032 Magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku, z odczytem 
numerycznym (z wyłączeniem dyktafonów zasilanych wyłącznie z zewnętrz
nego źródła zasilania oraz telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-informacyj
nych) 

30 % 3 

852033 Magnetofony kasetowe wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku 
(inne niż z odczytem numerycznym) 

30 % 3 

852039 Magnetofony wyposażone w urządzenia do odtwarzania dźwięku (inne niż 
z odtwarzaniem numerycznym, oraz z wyłączeniem dyktafonów zasilanych 
wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, telefonicznych aparatów zgłosze
niowo-informacyjnych oraz magnetofonów kasetowych) 

30 % 3 

852090 Sprzęt do zapisu dźwięku, nawet wyposażony w urządzenia do odtwarzania 
dźwięku (z wyłączeniem magnetofonów wyposażonych w urządzenia do 
odtwarzania dźwięku) 

30 % 3 

852110 Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym 
urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo), 
stosujące taśmy magnetyczne (z wyłączeniem rejestrujących kamer wideo) 

30 % 3 

852190 Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym 
urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo) 
(z wyłączeniem stosujących taśmy magnetyczne i rejestrujących kamer wideo) 

30 % 3 

852210 Wkładki gramofonowe 30 % 3 

852290 Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparatami 
do zapisu i odtwarzania dźwięku oraz sprzętem wideo do zapisu i odtwarzania 
obrazu i dźwięku (inne niż wkładki gramofonowe do nośników zapisanych 
mechanicznie) 

20 % 1 

852311 Taśmy magnetyczne, niezapisane, o szerokości ≤ 4 mm 30 % 3 

852312 Taśmy magnetyczne, niezapisane, o szerokości > 4 mm, ale ≤ 6,5 mm 30 % 3 

852313 Taśmy magnetyczne, niezapisane, o szerokości > 6,5 mm 30 % 3 

852320 Dyski magnetyczne, niezapisane 30 % 3 

852330 Karty zawierające niezapisany pasek magnetyczny 30 % 3
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852390 Przygotowane niezapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów (z 
wyłączeniem taśm magnetycznych, dysków magnetycznych, kart zawierających 
pasek magnetyczny i towarów objętych działem 37) 

30 % 3 

852410 Płyty gramofonowe 30 % 3 

852431 Dyski do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarzania zjawisk 
fizycznych, innych niż dźwięk lub obraz 

30 % 3 

852432 Dyski do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarzania wyłącznie 
dźwięku 

30 % 3 

852439 Dyski do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarzania dźwięku 
i obrazu lub wyłącznie obrazu 

30 % 3 

852440 Taśmy magnetyczne, zapisane, do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych niż 
dźwięk lub obraz 

30 % 3 

852451 Taśmy magnetyczne do odtwarzania dźwięku lub obrazu, zapisane, o szerokości 
≤ 4 mm 

30 % 3 

852452 Taśmy magnetyczne do odtwarzania dźwięku lub obrazu, zapisane, o szerokości 
> 4 mm, ale ≤ 6,5 mm 

30 % 3 

852453 Taśmy magnetyczne do odtwarzania dźwięku lub obrazu, zapisane, o szerokości 
> 6,5 mm 

30 % 3 

852460 Karty zawierające zapisany pasek magnetyczny 30 % 3 

852491 Nośniki do zapisu nagrań (inne niż do zapisu dźwięku lub obrazu oraz z wyłą
czeniem dysków do systemów odczytu laserowego, taśm magnetycznych, kart 
zawierających pasek magnetyczny oraz towarów objętych działem 37) 

30 % 3 

852499 Zapisane nośniki do odtwarzania dźwięku lub obrazu, włączając matryce 
i wzorce do produkcji nagrań (z wyłączeniem płyt gramofonowych, dysków 
do systemów odczytu laserowego, taśm magnetycznych, kart zawierających 
pasek magnetyczny oraz towarów objętych działem 37) 

30 % 3 

852510 Aparatura nadawcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji 10 % 3 

852520 Aparatura nadawcza zawierająca aparaturę odbiorczą, do radiotelefonii, radio
telegrafii, radiofonii lub telewizji 

10 % 3 

852530 Kamery telewizyjne (inne niż rejestrujące kamery wideo) 10 % 2 

852540 Kamery wideo ze stop-klatką i pozostałe rejestrujące kamery wideo; kamery 
i aparaty cyfrowe 

10 % 2 

852610 Aparatura radarowa 10 % 2 

852691 Aparatura radionawigacyjna 10 % 2 

852692 Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiową 10 % 2
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852712 Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe (o wymiarach ≤ 170 mm × 100 mm 
× 45 mm) z wbudowanym wzmacniaczem, bez wbudowanych głośników, 
mogące działać bez zewnętrznego źródła zasilania 

30 % 3 

852713 Odbiorniki radiowe mogące działać bez zewnętrznego zasilania, włącznie 
z aparaturą umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, 
połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku (z wyłączeniem 
radioodtwarzaczy kasetowych kieszonkowych) 

30 % 3 

852719 Odbiorniki radiowe mogące działać bez zewnętrznego zasilania, włącznie 
z aparaturą umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, 
niepołączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 

30 % 3 

852721 Odbiorniki radiowe niemogące działać bez zewnętrznego źródła energii, 
w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, włącznie z aparaturą 
umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, połączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 

30 % 3 

852729 Odbiorniki radiowe niemogące działać bez zewnętrznego źródła energii, 
w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych, włącznie z aparaturą 
umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, niepołączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 

30 % 3 

852731 Odbiorniki radiowe, wyłącznie z zasilaniem sieciowym, włącznie z aparaturą 
umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, połączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku (inne niż w rodzaju stosowa
nych w pojazdach mechanicznych) 

30 % 3 

852732 Odbiorniki radiowe, wyłącznie z zasilaniem sieciowym, włącznie z aparaturą 
umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, niepołączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, ale wyposażone w zegar 
(inne niż w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych) 

30 % 3 

852739 Odbiorniki radiowe, wyłącznie z zasilaniem sieciowym, włącznie z aparaturą 
umożliwiającą również odbiór radiotelefonii lub radiotelegrafii, niepołączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku i niewyposażone w zegar 
(inne niż w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych) 

30 % 3 

852790 Odbiorniki dla radiotelefonii lub radiotelegrafii lub komercyjnych stacji radio
wych 

30 % 3 

852812 Odbiorniki telewizji kolorowej, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub 
aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

30 % 3 

852813 Odbiorniki telewizji czarno-białej lub innej monochromatycznej, nawet zawie
rające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub 
obrazu 

30 % 3 

852821 Monitory wideo, kolorowe 30 % 3 

852822 Monitory wideo, czarno-białe lub inne monochromatyczne 30 % 3 

852830 Rzutniki wideo 30 % 3 

852910 Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania 
do nich, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3
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852990 Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury nadawczej i odbiorczej 
do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii, telewizji, kamer telewizyjnych, 
kamer wideo ze stop-klatką i pozostałych kamer wideo rejestrujących, aparatury 
radarowej, radionawigacyjnej oraz do zdalnego sterowania drogą radiową, gdzie 
indziej niewymienione (inne niż do anten i reflektorów anten wszelkich typów) 

20 % 1 

853010 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regu
lujące ruch kolejowy lub tramwajowy (z wyłączeniem urządzeń mechanicznych 
lub elektromechanicznych objętych pozycją 8608) 

10 % 2 

853080 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regu
lujące ruch (inny niż kolejowy lub tramwajowy oraz z wyłączeniem urządzeń 
mechanicznych lub elektromechanicznych objętych pozycją 8608) 

10 % 2 

853090 Części do urządzeń sygnalizacyjnych elektrycznych, zapewniających bezpie
czeństwo lub regulujących ruch, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

853110 Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna 20 % 2 

853120 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) lub 
diody elektroluminescencyjne (LED) (z wyłączeniem urządzeń sygnalizacyjnych 
używanych do rowerów lub pojazdów mechanicznych oraz komunikacyjnych 
urządzeń sygnalizacyjnych) 

20 % 3 

853180 Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (z wyłączeniem tablic 
sygnalizacyjnych zawierających urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektro
luminescencyjne, aparatury przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i innej 
temu podobnej oraz urządzeń sygnalizacyjnych używanych do rowerów lub 
pojazdów mechanicznych i komunikacyjnych urządzeń sygnalizacyjnych) 

20 % 2 

853190 Części do aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, gdzie indziej 
niewymienione 

20 % 1 

853210 Kondensatory stałe, przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 50/60 Hz 
dla mocy biernej ≥ 0,5 kvar (kondensatory elektroenergetyczne) 

10 % 1 

853221 Kondensatory elektryczne, stałe, tantalowe (z wyłączeniem kondensatorów elek
troenergetycznych) 

10 % 1 

853222 Kondensatory elektryczne, stałe, elektrolityczne aluminiowe (z wyłączeniem 
kondensatorów elektroenergetycznych) 

10 % 1 

853223 Kondensatory elektryczne, stałe, ceramiczne, jednowarstwowe (z wyłączeniem 
kondensatorów elektroenergetycznych) 

10 % 1 

853224 Kondensatory elektryczne, stałe, ceramiczne, wielowarstwowe (z wyłączeniem 
kondensatorów elektroenergetycznych) 

10 % 1 

853225 Kondensatory elektryczne, stałe, z dielektrykiem na bazie papieru lub 
z tworzywa sztucznego (z wyłączeniem kondensatorów elektroenergetycznych) 

10 % 1 

853229 Kondensatory elektryczne, stałe (z wyłączeniem tantalowych, elektrolitycznych 
aluminiowych, ceramicznych, z dielektrykiem na bazie papieru lub z tworzywa 
sztucznego oraz kondensatorów elektroenergetycznych) 

10 % 1 

853230 Kondensatory elektryczne, nastawne lub strojeniowe 10 % 1 

853290 Części do kondensatorów elektrycznych strojeniowych, stałych lub nastawnych, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

853310 Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe (z wyłączeniem rezystorów 
grzejnych) 

20 % 1 

853321 Rezystory elektryczne, stałe, dla mocy ≤ 20 W (z wyłączeniem rezystorów 
grzejnych) 

10 % 1
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853329 Rezystory elektryczne, stałe, dla mocy > 20 W (z wyłączeniem rezystorów 
grzejnych) 

10 % 1 

853331 Rezystory elektryczne drutowe, zmienne, włączając reostaty i potencjometry, 
dla mocy ≤ 20 W (z wyłączeniem rezystorów grzejnych) 

10 % 1 

853339 Rezystory elektryczne drutowe, zmienne, włączając reostaty i potencjometry, 
dla mocy > 20 W (z wyłączeniem rezystorów grzejnych) 

10 % 1 

853340 Rezystory elektryczne nastawne, włączając rezystory regulowane (reostaty 
i potencjometry) (z wyłączeniem rezystorów drutowych, zmiennych, oraz 
rezystorów grzejnych) 

10 % 1 

853390 Części do rezystorów elektrycznych, włączając reostaty i potencjometry, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

853400 Obwody drukowane 10 % 1 

853510 Bezpieczniki do napięć > 1 000 V 10 % 1 

853521 Wyłączniki automatyczne do napięć > 1 000 V, ale < 72,5 kV 10 % 1 

853529 Wyłączniki automatyczne do napięć ≥ 72,5 kV 10 % 1 

853530 Odłączniki i przełączniki, do napięć > 1 000 V 10 % 1 

853540 Odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, do napięć 
> 1 000 V 

10 % 1 

853590 Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycz
nych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych lub do tych 
obwodów, do napięć > 1 000 V (z wyłączeniem bezpieczników, wyłączników 
automatycznych, odłączników i przełączników, odgromników, ograniczników 
napięcia, ochronników przepięciowych oraz pulpitów, szaf, paneli itp. objętych 
pozycją 8537) 

10 % 2 

853610 Bezpieczniki do napięć ≤ 1 000 V 20 % 1 

853620 Wyłączniki automatyczne do napięć ≤ 1 000 V 20 % 1 

853630 Urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne, do napięć ≤ 1 000 V (z wyłą
czeniem bezpieczników i wyłączników automatycznych) 

20 % 1 

853641 Przekaźniki, do napięć ≤ 60 V 20 % 1 

853649 Przekaźniki, do napięć > 60 V, ale ≤ 1 000 V 20 % 1 

853650 Przełączniki do napięć ≤ 1 000 V (z wyłączeniem przekaźników i wyłączników 
automatycznych) 

20 % 1 

853661 Oprawy lamp do napięć ≤ 1 000 V 20 % 1 

853669 Wtyki i gniazda wtykowe, do napięć ≤ 1 000 V (z wyłączeniem opraw do 
lamp) 

20 % 1
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853690 Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycz
nych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych lub do tych 
obwodów, do napięć ≤ 1 000 V (z wyłączeniem bezpieczników, wyłączników 
automatycznych oraz pozostałych urządzeń zabezpieczających obwody elek
tryczne, przekaźników i pozostałych przełączników, opraw lamp, wtyków 
i gniazd wtykowych) 

20 % 2 

853710 Tablice, szafy i podobne zespoły urządzeń służących do elektrycznego stero
wania lub rozdziału energii elektrycznej, do napięć ≤ 1 000 V 

10 % 2 

853720 Tablice, szafy i podobne zespoły urządzeń służących do elektrycznego stero
wania lub rozdziału energii elektrycznej, do napięć > 1 000 V 

10 % 2 

853810 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla wyrobów 
objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich aparaturę 

10 % 2 

853890 Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami 
8535, 8536 lub 8537, gdzie indziej niewymienione (inne niż do tablic, paneli, 
konsoli, pulpitów, szaf oraz innych układów wsporczych dla wyrobów objętych 
pozycją 8537, niewyposażonych w przynależną do nich aparaturę) 

20 % 2 

853910 Zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów 20 % 2 

853921 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym (z wyłączeniem zespołów 
nierozbieralnych wkładów reflektorów) 

20 % 2 

853922 Lampy żarowe o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V (z wyłączeniem lamp 
halogenowych z żarnikiem wolframowym i promienników lampowych nadfio
letu lub podczerwieni) 

20 % 2 

853929 Lampy żarowe, elektryczne (z wyłączeniem lamp halogenowych z żarnikiem 
wolframowym, lamp żarowych o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V oraz 
promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni) 

20 % 2 

853931 Lampy wyładowcze, fluorescencyjne, z termokatodą 20 % 2 

853932 Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalohalogenkowe 20 % 2 

853939 Lampy wyładowcze (z wyłączeniem lamp fluorescencyjnych, z termokatodą, 
lamp na pary rtęci lub sodu, lamp metalohalogenkowych i promienników 
lampowych nadfioletu) 

20 % 2 

853941 Lampy łukowe 20 % 2 

853949 Promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni 20 % 2 

853990 Części do lamp żarowych lub lamp wyładowczych, zespołów nierozbieralnych 
wkładów reflektorów oraz promienników lampowych nadfioletu lub podczer
wieni oraz lamp łukowych, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3 

854011 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do moni
torów wideo, kolorowe 

20 % 2 

854012 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do moni
torów wideo, czarno-białe lub inne monochromatyczne 

20 % 2 

854020 Lampy analizujące do kamer telewizyjnych; przetworniki obrazowe i wzmac
niacze obrazu; pozostałe lampy fotokatodowe (z wyłączeniem kineskopów do 
odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo) 

20 % 2
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854040 Lampy do wyświetlania danych/grafiki, kolorowe, z plamką fosforową 
< 0,4 mm (z wyłączeniem lamp fotokatodowych oraz lamp elektronopromie
niowych) 

20 % 2 

854050 Lampy do wyświetlania danych/grafiki, czarno-białe lub inne monochroma
tyczne (z wyłączeniem lamp fotokatodowych oraz lamp elektronopromienio
wych) 

20 % 2 

854060 Lampy elektronopromieniowe (z wyłączeniem kineskopów do odbiorników 
telewizyjnych i do monitorów wideo, lamp analizujących do kamer telewizyj
nych, przetworników obrazu i wzmacniaczy obrazu, pozostałych lamp fotoka
todowych, lamp do wyświetlania danych/grafiki, czarno-białych lub innych 
monochromatycznych oraz lamp do wyświetlania danych/grafiki, kolorowych, 
z plamką fosforową < 0,4 mm) 

20 % 2 

854071 Magnetrony 20 % 1 

854072 Klistrony 20 % 1 

854079 Lampy mikrofalowe, np. lampy o fali bieżącej, i karcinotrony (z wyłączeniem 
magnetronów, klistronów i lamp sterowanych potencjałem siatki) 

20 % 1 

854081 Lampy odbiorcze lub wzmacniające (z wyłączeniem lamp mikrofalowych, lamp 
fotokatodowych oraz lamp elektronopromieniowych) 

20 % 1 

854089 Lampy elektronowe (z wyłączeniem lamp odbiorczych lub wzmacniających, 
lamp mikrofalowych, lamp fotokatodowych oraz lamp elektronopromienio
wych, lamp do wyświetlania danych graficznych, czarno-białych lub innych 
monochromatycznych, oraz lamp do wyświetlania danych/grafiki, kolorowych, 
z plamką fosforową < 0,4 mm) 

20 % 2 

854091 Części do lamp elektronopromieniowych, gdzie indziej niewymienione 20 % 1 

854099 Części do lamp elektronowych z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotoka
todą, gdzie indziej niewymienione (inne niż części do lamp elektronopromie
niowych) 

20 % 1 

854110 Diody (inne niż fotodiody lub diody świecące) 10 % 1 

854121 Tranzystory o mocy strat < 1 W (z wyłączeniem fototranzystorów) 10 % 1 

854129 Tranzystory o mocy strat ≥ 1 W (z wyłączeniem fototranzystorów) 10 % 1 

854130 Tyrystory, diaki i triaki (z wyłączeniem światłoczułych elementów półprzewod
nikowych) 

10 % 1 

854140 Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmon
towane w moduły lub tworzące panele, diody świecące (elektroluminescencyjne) 
(z wyłączeniem generatorów fotowoltaicznych) 

10 % 1 

854150 Elementy półprzewodnikowe, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

854160 Oprawione kryształy piezoelektryczne 10 % 1 

854190 Części do diod, tranzystorów i podobnych elementów półprzewodnikowych; 
światłoczułych elementów półprzewodnikowych, diod świecących (elektrolumi
nescencyjnych) oraz oprawionych kryształów piezoelektrycznych, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1
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854210 Karty zawierające elektroniczny układ scalony (karty „inteligentne”), nawet 
z paskiem magnetycznym 

10 % 2 

854221 Układy scalone monolityczne, cyfrowe (z wyłączeniem kart zawierających elek
troniczny układ scalony, monolityczny (kart „inteligentnych”)) 

10 % 1 

854229 Elektroniczne układy scalone, monolityczne, analogowe lub analogowe 
i cyfrowe 

10 % 2 

854260 Hybrydowe układy scalone 10 % 2 

854270 Mikroasemblery elektroniczne, wykonane z elementów dyskretnych, czynnych 
albo zarówno czynnych i biernych, połączonych ze sobą złączami wewnętrz
nymi 

10 % 2 

854290 Części do elektronicznych układów scalonych i mikroasemblerów, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

854311 Jonowe aplikatory dla domieszkowania materiałów półprzewodnikowych 10 % 2 

854319 Akceleratory cząstek dla elektronów, protonów itp. (z wyłączeniem jonowych 
aplikatorów dla domieszkowania materiałów półprzewodnikowych) 

10 % 2 

854320 Generatory sygnałów, elektryczne 10 % 2 

854330 Maszyny i aparatura, do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy 10 % 2 

854340 Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych 10 % 2 

854381 Zbliżeniowe karty lub etykiety, zawierające zazwyczaj układ scalony z pamięcią 
stałą przymocowaną do anteny wykonanej techniką drukowania 

10 % 2 

854389 Maszyny i aparatura, elektryczne, wykonujące indywidualne funkcje, niewymie
nione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85 

10 % 2 

854390 Części do maszyn i aparatury, elektrycznych, wykonujących indywidualne funk
cje, niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w dziale 85 

10 % 1 

854411 Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, miedziany, izolowany 20 % 1 

854419 Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, z materiałów innych niż miedź, 
izolowany 

20 % 1 

854420 Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne, izolowany 20 % 2 

854430 Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stoso
wanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających 

20 % 2 

854441 Przewody elektryczne do napięć ≤ 80 V, izolowane, wyposażone w złączki, 
gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

854449 Przewody elektryczne do napięć ≤ 80 V, izolowane, niewyposażone w złączki, 
gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

854451 Przewody elektryczne, do napięć > 80 V, ale ≤ 1 000 V, izolowane, wyposa 
żone w złączki, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2
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854459 Przewody elektryczne, do napięć > 80 V, ale ≤ 1 000 V, izolowane, niewypo
sażone w złączki, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

854460 Przewody elektryczne, do napięć > 1 000 V, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

854470 Kable światłowodowe, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet 
połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki 

10 % 1 

854511 Elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, do pieców elektrycznych 10 % 2 

854519 Elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w elek
trotechnice (inne niż do pieców) 

20 % 2 

854520 Szczotki węglowe w rodzaju stosowanych w elektrotechnice 20 % 2 

854590 Artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych w elek
trotechnice (z wyłączeniem elektrod i szczotek węglowych) 

20 % 2 

854610 Izolatory elektryczne szklane (z wyłączeniem osprzętu izolacyjnego) 10 % 2 

854620 Izolatory elektryczne ceramiczne (z wyłączeniem osprzętu izolacyjnego) 10 % 2 

854690 Izolatory elektryczne (z wyłączeniem szklanych lub ceramicznych i osprzętu 
izolacyjnego) 

10 % 2 

854710 Elementy izolacyjne ceramiczne, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice 10 % 2 

854720 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych, w rodzaju stosowanych w elektro
technice 

10 % 2 

854790 Osprzęt izolacyjny w rodzaju stosowanego w elektrotechnice, z materiałów 
innych niż ceramika i tworzywa sztuczne; elektryczne rurki kablowe oraz ich 
połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym 

10 % 2 

854810 Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów 
elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte 
akumulatory elektryczne 

10 % 3 

854890 Elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie 
indziej w dziale 85 

10 % 1 

860110 Lokomotywy szynowe zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej 10 % 1 

860120 Lokomotywy szynowe zasilane z akumulatorów 10 % 1 

860210 Lokomotywy spalinowo-elektryczne 10 % 1 

860290 Lokomotywy szynowe (inne niż zasilane z zewnętrznego źródła energii elek
trycznej lub z akumulatorów i lokomotywy spalinowo-elektryczne) 

10 % 1 

860310 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, zasi
lane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej (inne niż objęte pozycją 8604) 

10 % 1
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860390 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, 
o napędzie własnym (inne niż zasilane z zewnętrznego źródła energii elek
trycznej i objęte pozycją 8604) 

10 % 1 

860400 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym, np. 
wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki, 
podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny 

10 % 1 

860500 Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony 
bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjal
nego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem wagonów osobo
wych, towarowych lub transportowych, kolejowych lub tramwajowych, o napę
dzie własnym, pojazdów szynowych naprawczych lub serwisowych, kolejowych 
lub tramwajowych, oraz wagonów towarowych) 

10 % 1 

860610 Cysterny kolejowe lub tramwajowe, i temu podobne (inne niż z własnym 
napędem) 

10 % 1 

860620 Wagony towarowe kolejowe lub tramwajowe izolowane termicznie lub wagony 
chłodnie (inne niż cysterny i temu podobne objęte podpozycją 8606.10) 

10 % 1 

860630 Wagony towarowe kolejowe lub tramwajowe, samowyładowcze (inne niż 
cysterny i temu podobne oraz wagony towarowe izolowane termicznie oraz 
wagony chłodnie) 

10 % 1 

860691 Wagony towarowe kolejowe lub tramwajowe, kryte i zamknięte (inne niż 
wagony towarowe samowyładowcze, cysterny i temu podobne oraz wagony 
towarowe izolowane termicznie oraz wagony chłodnie) 

10 % 1 

860692 Wagony towarowe kolejowe i tramwajowe, odkryte z niezdejmowanymi 
bokami, o wysokości > 60 cm (inne niż wagony samowyładowcze) 

10 % 1 

860699 Wagony towarowe kolejowe lub tramwajowe (inne niż specjalnie skonstruo
wane do przewozu substancji wysoko radioaktywnych, cysterny i temu 
podobne, wagony towarowe izolowane termicznie oraz wagony chłodnie lub 
samowyładowcze i odkryte wagony towarowe z niezdejmowanymi bokami, 
o wysokości > 60 cm) 

10 % 1 

860711 Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe wózki Bissela do lokomotyw 
pojazdów szynowych lub taboru kolejowego 

10 % 1 

860712 Wózki zwrotne i wózki Bissela do lokomotyw pojazdów szynowych lub taboru 
kolejowego (inne niż wózki zwrotne napędzane) 

10 % 1 

860719 Osie, do zastosowań elektrycznych, oraz koła i ich części do lokomotyw 
pojazdów szynowych lub taboru kolejowego; części wózków zwrotnych 
i wózków Bissela, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

860721 Hamulce pneumatyczne i ich części do lokomotyw pojazdów szynowych lub 
taboru kolejowego, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

860729 Hamulce (inne niż pneumatyczne) i ich części, do lokomotyw pojazdów szyno
wych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

860730 Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory i ich części, do lokomotyw 
pojazdów szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

860791 Części do lokomotyw pojazdów szynowych, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

860799 Części do taboru kolejowego objętego pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1
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860800 Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych (z wyłączeniem podkładów kole
jowych lub tramwajowych, z drewna, betonu lub stali, części służących do 
budowy torowisk i innego osprzętu torów, jeszcze niezmontowanych oraz 
materiałów konstrukcyjnych do budowy torów dla trakcji szynowej); mecha
niczne, włączając elektromechaniczne, urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeń
stwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, 
miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części 

10 % 1 

860900 Pojemniki i kontenery, włączając do przewozu cieczy, przystosowane do prze
wozu jednym lub więcej środkami transportu 

10 % 2 

870110 Ciągniki rolnicze kierowane przez pieszego oraz podobne ciągniki do celów 
przemysłowych (inne niż ciągniki przegubowe naczepowe) 

10 % 1 

870120 Ciągniki drogowe do naczep 10 % 3 

870130 Ciągniki gąsienicowe (inne niż kierowane przez pieszego) 10 % 2 

870190 Ciągniki (z wyłączeniem objętych pozycją 8709, kierowanych przez pieszego, 
ciągników drogowych do naczep i ciągników gąsienicowych) 

10 % 2 

870210 Pojazdy mechaniczne do przewozu ≥ 10 osób razem z kierowcą, wyposażone 
w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokop
rężne i średnioprężne) 

30 % 3 

870290 Pojazdy mechaniczne do przewozu ≥ 10 osób razem z kierowcą, inne niż 
wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samo
czynnym (wysokoprężne i średnioprężne), o pojemności skokowej > 2 500 
cm 3 , nowe 

30 % 3 

870310 Pojazdy przeznaczone do poruszania się osób po śniegu; samochodziki golfowe 
i podobne pojazdy 

30 % 3 

870321 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 
1 000 cm 3 (inne niż pojazdy przeznaczone do poruszania się osób po śniegu 
lub inne specjalistyczne pojazdy objęte podpozycją 8703.10) 

30 % 3 

870322 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 
1 000 cm 3 , ale ≤ 1 500 cm 3 (inne niż pojazdy przeznaczone do poruszania 
się osób po śniegu lub inne specjalistyczne pojazdy objęte podpozycją 
8703.10) 

30 % 3 

870323 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 
1 500 cm 3 , ale ≤ 3 000 cm 3 (inne niż pojazdy przeznaczone do poruszania 
się osób po śniegu lub inne specjalistyczne pojazdy objęte podpozycją 
8703.10) 

30 % 3 

870324 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 
3 000 cm 3 (inne niż pojazdy przeznaczone do poruszania się osób po śniegu 
lub inne specjalistyczne pojazdy objęte podpozycją 8703.10) 

30 % 3

PL L 10/444 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2013



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

870331 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średniopręż
ne), o pojemności skokowej ≤ 1 500 cm 3 (inne niż pojazdy przeznaczone do 
poruszania się osób po śniegu lub inne specjalistyczne pojazdy objęte 
podpozycją 8703.10) 

30 % 3 

870332 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średniopręż
ne), o pojemności skokowej > 1 500 cm 3 , ale ≤ 2 500 cm 3 (inne niż pojazdy 
przeznaczone do poruszania się osób po śniegu lub inne specjalistyczne 
pojazdy objęte podpozycją 8703.10) 

30 % 3 

870333 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe 
wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średniopręż
ne), o pojemności skokowej > 2 500 cm 3 (inne niż pojazdy przeznaczone do 
poruszania się osób po śniegu lub inne specjalistyczne pojazdy objęte 
podpozycją 8703.10) 

30 % 3 

870390 Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasad
niczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki inne niż 
tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym (wysokoprężne i śred
nioprężne) (inne niż pojazdy przeznaczone do poruszania się osób po śniegu 
lub inne specjalistyczne pojazdy objęte podpozycją 8703.10) 

30 % 3 

870410 Pojazdy samowyładowcze zaprojektowane do stosowania poza drogami 
publicznymi 

10 % 2 

870421 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) 
o masie całkowitej pojazdu ≤ 5 ton (z wyłączeniem pojazdów samowyładow
czych zaprojektowanych do stosowania poza drogami publicznymi objętych 
podpozycją 8704.10 oraz pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia 
objętych pozycją 8705) 

20 % 2 

870422 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) 
o masie całkowitej pojazdu > 5 ton, ale ≤ 20 ton (z wyłączeniem pojazdów 
samowyładowczych zaprojektowanych do stosowania poza drogami publicz
nymi objętych podpozycją 8704.10 oraz pojazdów mechanicznych specjalnego 
przeznaczenia objętych pozycją 8705) 

10 % 2 

870423 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) 
o masie całkowitej pojazdu > 20 ton (z wyłączeniem pojazdów samowyładow
czych zaprojektowanych do stosowania poza drogami publicznymi objętych 
podpozycją 8704.10 oraz pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia 
objętych pozycją 8705) 

10 % 2 

870431 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania o zapłonie iskrowym, o masie całkowitej pojazdu ≤ 5 ton (z 
wyłączeniem pojazdów samowyładowczych zaprojektowanych do stosowania 
poza drogami publicznymi objętych podpozycją 8704.10 oraz pojazdów 
mechanicznych specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705) 

20 % 2 

870432 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania o zapłonie iskrowym, o masie całkowitej pojazdu > 5 ton (z 
wyłączeniem pojazdów samowyładowczych zaprojektowanych do stosowania 
poza drogami publicznymi objętych podpozycją 8704.10 oraz pojazdów 
mechanicznych specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705) 

10 % 2 

870490 Pojazdy mechaniczne do transportu towarów, z silnikiem innym niż tłokowym 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym (z wyłączeniem pojazdów samo
wyładowczych zaprojektowanych do stosowania poza drogami publicznymi 
objętych podpozycją 8704.10 oraz pojazdów mechanicznych specjalnego prze
znaczenia objętych pozycją 8705) 

10 % 2
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870510 Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe) (z wyłączeniem pojazdów pogo
towia technicznego) 

10 % 1 

870520 Samojezdne wieże wiertnicze 10 % 1 

870530 Pojazdy strażackie (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób) 10 % 1 

870540 Betoniarki samochodowe 10 % 1 

870590 Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia (inne od tych, które zostały 
zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów i z wyłączeniem beto
niarek samochodowych, pojazdów strażackich, samojezdnych wież wiertni
czych i dźwigów samojezdnych (żurawi samochodowych)) 

10 % 1 

870600 Podwozia wyposażone w silniki, do ciągników, pojazdów mechanicznych do 
przewozu do przewozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych 
oraz pozostałych pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudo
wane do przewozu osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów 
oraz pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia objętych pozycjami 
8701 i 8705 (z wyłączeniem wyposażonych w silniki i kabiny) 

20 % 2 

870710 Nadwozia do pojazdów samochodowych oraz innych pojazdów mechanicz
nych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób 

20 % 2 

870790 Nadwozia do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu dziesięciu lub 
więcej osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów 
mechanicznych specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705 

20 % 2 

870810 Zderzaki i ich części do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, 
pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mechanicz
nych specjalnego przeznaczenia objętych pozycjami 8701 do 8705, gdzie 
indziej niewymienione 

20 % 2 

870821 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów mechanicznych 20 % 2 

870829 Części i akcesoria nadwozi do ciągników, pojazdów mechanicznych do prze
wozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych 
pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu 
osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mecha
nicznych specjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem zderzaków i ich części 
oraz pasów bezpieczeństwa) 

20 % 2 

870831 Zamontowane okładziny hamulcowe do ciągników, pojazdów mechanicznych 
do przewozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozosta 
łych pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do prze
wozu osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów 
mechanicznych specjalnego przeznaczenia 

20 % 2 

870839 Hamulce i hamulce ze wspomaganiem oraz ich części do ciągników, pojazdów 
mechanicznych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samocho
dowych i pozostałych pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo 
zbudowane do przewozu osób, pojazdów mechanicznych do transportu 
towarów oraz pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia, gdzie 
indziej niewymienione 

20 % 2 

870840 Skrzynie biegów do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu dzie
sięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, 
pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mechanicz
nych specjalnego przeznaczenia 

20 % 2
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870850 Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone w inne 
elementy przekładniowe, do pojazdów mechanicznych 

20 % 2 

870860 Osie nienapędzane oraz ich części do ciągników, pojazdów mechanicznych do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych 
pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu 
osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mecha
nicznych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

870870 Koła jezdne oraz ich części i akcesoria do ciągników, pojazdów mechanicznych 
do przewozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozosta 
łych pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do prze
wozu osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów 
mechanicznych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

870880 Układy zawieszenia do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, 
pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mechanicz
nych specjalnego przeznaczenia 

20 % 2 

870891 Chłodnice do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu dziesięciu lub 
więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów mechanicz
nych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, pojazdów 
mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mechanicznych specjal
nego przeznaczenia 

20 % 2 

870892 Tłumiki i rury wydechowe do ciągników, pojazdów mechanicznych do prze
wozu dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych 
pojazdów mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu 
osób, pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mecha
nicznych specjalnego przeznaczenia 

20 % 2 

870893 Sprzęgła i ich części do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, 
pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mechanicz
nych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

870894 Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy do ciągni
ków, pojazdów mechanicznych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, 
pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów mechanicznych, które 
zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, pojazdów mechanicznych 
do transportu towarów oraz pojazdów mechanicznych specjalnego przeznacze
nia 

20 % 2 

870899 Części i akcesoria do ciągników, pojazdów mechanicznych do przewozu dzie
sięciu lub więcej osób, pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów 
mechanicznych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób, 
pojazdów mechanicznych do transportu towarów oraz pojazdów mechanicz
nych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione 

20 % 3 

870911 Pojazdy elektryczne, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe,, w rodzaju 
stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub na lotnis
kach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki w rodzaju stoso
wanych na peronach kolejowych 

10 % 2 

870919 Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napę
dem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych 
w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu 
towarów na niewielkie odległości; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach 
kolejowych (z wyłączeniem pojazdów elektrycznych) 

10 % 2
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870990 Części do pojazdów mechanicznych do transportu wewnątrzzakładowego, 
z własnym napędem, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju 
stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, 
do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki w rodzaju stosowa
nych na peronach kolejowych, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

871000 Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbroje
niem, oraz części tych pojazdów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

871110 Motocykle, włączając motorowery, oraz rowery wyposażone w pomocnicze 
silniki, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej 
≤ 50 cm 3 

30 % 3 

871120 Motocykle, włączając motorowery, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spala
nia, o pojemności skokowej > 50 cm 3 , ale ≤ 250 cm 3 

30 % 3 

871130 Motocykle, włączając motorowery, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spala
nia, o pojemności skokowej > 250 cm 3 , ale ≤ 500 cm 3 

30 % 3 

871140 Motocykle, włączając motorowery, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spala
nia, o pojemności skokowej > 500 cm 3 , ale ≤ 800 cm 3 

30 % 3 

871150 Motocykle, włączając motorowery, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spala
nia, o pojemności skokowej > 800 cm 3 

30 % 3 

871190 Wózki boczne do motocykli 30 % 3 

871200 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery 
dostawcze), bezsilnikowe 

30 % 3 

871310 Wózki dla osób niepełnosprawnych, bez napędu mechanicznego 5 % 1 

871390 Wózki dla osób niepełnosprawnych, z silnikiem lub napędzane mechanicznie 
w inny sposób (z wyłączeniem specjalnie zaprojektowanych do pojazdów 
mechanicznych lub rowerów) 

5 % 1 

871411 Siodełka do motocykli, włącznie z motorowerami 20 % 1 

871419 Części i akcesoria do motocykli, włącznie z motorowerami, gdzie indziej 
niewymienione 

20 % 1 

871420 Części i akcesoria do wózków dla osób niepełnosprawnych, gdzie indziej 
niewymienione 

5 % 1 

871491 Ramy i widelce oraz ich części, do rowerów, gdzie indziej niewymienione 20 % 1 

871492 Obręcze kół i szprychy, do rowerów 20 % 1 

871493 Piasty (inne niż piasty hamujące „torpedo”) oraz koła łańcuchowe wolnych kół, 
do rowerów 

20 % 1 

871494 Hamulce, włączając piasty hamujące oraz ich części, do rowerów 20 % 1 

871495 Siodełka do rowerów 20 % 1
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871496 Pedały i mechanizm korbowy oraz ich części, do rowerów, gdzie indziej niewy
mienione 

20 % 1 

871499 Części i akcesoria, do rowerów, gdzie indziej niewymienione 20 % 1 

871500 Wózki dziecięce i ich części, gdzie indziej niewymienione 30 % 2 

871610 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 30 % 3 

871620 Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze lub samowyła
dowcze 

20 % 2 

871631 Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny, nieprzeznaczone do jazdy po szynach 20 % 2 

871639 Przyczepy i naczepy do przewozu towarów, nieprzeznaczone do jazdy po 
szynach (inne niż przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, samozaładowcze 
lub samowyładowcze, oraz przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny) 

20 % 2 

871640 Przyczepy i naczepy, nieprzeznaczone do jazdy po szynach (inne niż przyczepy 
i naczepy do przewozu towarów oraz przyczepy i naczepy, mieszkalne lub 
turystyczne (kempingowe)) 

20 % 2 

871680 Pojazdy przeznaczone do pchania lub ciągnięcia ręcznego i pozostałe pojazdy 
bez napędu mechanicznego (z wyłączeniem przyczep i naczep) 

20 % 2 

871690 Części przyczep i naczep oraz pozostałych pojazdów, nienapędzanych mecha
nicznie, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

880110 Szybowce, niewyposażone w silniki lub nieprzystosowane do wyposażenia 
w silnik, i lotnie 

0 % 1 

880190 Latawce i statki powietrzne, bez napędu, balony i sterowce (z wyłączeniem 
szybowców, lotni, latawców będących wyłącznie zabawkami dla dzieci oraz 
balonów imprezowych) 

0 % 1 

880211 Śmigłowce o masie własnej ≤ 2 000 kg 0 % 1 

880212 Śmigłowce o masie własnej > 2 000 kg 0 % 1 

880220 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej ≤ 2 000 kg (z wyłą
czeniem śmigłowców i sterowców) 

0 % 1 

880230 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale 
≤ 15 000 kg (z wyłączeniem śmigłowców i sterowców) 

0 % 1 

880240 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg (z wyłą
czeniem śmigłowców i sterowców) 

0 % 1 

880260 Statki kosmiczne, włączając sztuczne satelity, oraz stacje orbitalne i pojazdy 
nośne statków kosmicznych 

0 % 1 

880310 Śmigła i wirniki oraz ich części, do statków powietrznych, gdzie indziej niewy
mienione 

0 % 1 

880320 Podwozia i ich części, do statków powietrznych, gdzie indziej niewymienione 0 % 1
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880330 Części do samolotów lub śmigłowców, gdzie indziej niewymienione (inne niż 
do szybowców) 

0 % 1 

880390 Części do statków powietrznych lub statków kosmicznych, gdzie indziej niewy
mienione 

0 % 1 

880400 Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) oraz spadochrony 
wirnikowe; części i akcesoria do nich, gdzie indziej niewymienione 

0 % 1 

880510 Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych i części do nich, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem napędzanych silnikiem wyciągarek 
stosowanych do startu szybowców); maszyny i urządzenia umożliwiające lądo
wanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia i części do nich, 
gdzie indziej niewymienione 

0 % 1 

880521 Symulatory walki powietrznej i ich części 0 % 1 

880529 Naziemne trenażery i ich części, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
symulatorów walki powietrznej i ich części) 

0 % 1 

890110 Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, 
zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju 

10 % 1 

890120 Tankowce 10 % 1 

890130 Chłodniowce (z wyłączeniem tankowców) 10 % 1 

890190 Jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające 
do przewozu zarówno osób, jak i towarów (z wyłączeniem chłodniowców, 
tankowców, promów oraz jednostek pływających zaprojektowanych głównie 
do przewozu osób) 

10 % 1 

890200 Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do prze
twarzania lub konserwowania wyrobów rybołówstwa (z wyłączeniem łodzi 
rybackich przeznaczonych do uprawiania sportu wędkarskiego) 

10 % 1 

890310 Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, nadmuchiwane 30 % 3 

890391 Żaglowce i jachty, z silnikiem pomocniczym lub bez, wypoczynkowe lub 
sportowe 

30 % 3 

890392 Motorówki i jachty motorowe, wypoczynkowe lub sportowe (z wyjątkiem 
motorówek z silnikiem przyczepnym) 

30 % 3 

890399 Jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie (z wyłą
czeniem motorówek i jachtów motorowych, z napędem innym niż silnik 
przyczepny, żaglowców i jachtów z silnikiem pomocniczym lub bez, oraz 
łodzi nadmuchiwanych) 

30 % 3 

890400 Holowniki i pchacze 10 % 1 

890510 Pogłębiarki 10 % 1 

890520 Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne 10 % 1 

890590 Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływa
jące, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podsta
wowej funkcji (z wyłączeniem pogłębiarek, platform wiertniczych lub produk
cyjnych, pływających lub podwodnych, statków rybackich i okrętów wojen
nych) 

10 % 1
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890610 Okręty wojenne wszelkiego rodzaju 10 % 2 

890690 Jednostki pływające, włączając łodzie ratunkowe (z wyłączeniem okrętów 
wojennych, łodzi wioślarskich oraz pozostałych jednostek pływających objętych 
pozycjami od 8901 do 8905 i statków przeznaczonych do złomowania) 

10 % 1 

890710 Tratwy nadmuchiwane 10 % 1 

890790 Tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje, znaki nawigacyjne i pozostałe 
konstrukcje pływające (z wyłączeniem tratw nadmuchiwanych, jednostek 
pływających objętych pozycjami od 8901 do 8906 i konstrukcji pływających 
przeznaczonych do złomowania) 

10 % 1 

890800 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania 10 % 2 

900110 Włókna optyczne, wiązki włókien optycznych i kable światłowodowe (z wyłą
czeniem wykonanych z włókien w indywidualnych osłonach, objętych pozycją 
8544) 

10 % 1 

900120 Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących 10 % 1 

900130 Soczewki kontaktowe 10 % 1 

900140 Soczewki okularowe szklane 10 % 1 

900150 Soczewki okularowe z pozostałych materiałów 10 % 1 

900190 Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego 
materiału, nieoprawione (inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobio
nego optycznie, soczewki kontaktowe i soczewki okularowe) 

10 % 1 

900211 Soczewki obiektywów, do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększal
ników lub pomniejszalników 

10 % 2 

900219 Soczewki obiektywów (inne niż do aparatów fotograficznych, projektorów, 
powiększalników lub pomniejszalników) 

10 % 2 

900220 Filtry optyczne stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, 
oprawione lub zamontowane 

10 % 2 

900290 Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, oprawione,, 
z dowolnego materiału, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub 
aparatury (inne niż soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projek
torów, powiększalników lub pomniejszalników, elementy tego rodzaju ze szkła 
nieobrobionego optycznie i filtry) 

10 % 2 

900311 Oprawki do okularów korekcyjnych, okularów ochronnych (gogli) i tym 
podobnych, z tworzyw sztucznych 

30 % 3 

900319 Oprawki do okularów korekcyjnych, okularów ochronnych (gogli) i tym 
podobnych (inne niż z tworzyw sztucznych) 

30 % 3 

900390 Części do oprawek do okularów korekcyjnych, okularów ochronnych (gogli) 
i tym podobnych, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

900410 Okulary przeciwsłoneczne 30 % 3
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900490 Okulary, gogle i tym podobne, okulary korekcyjne, ochronne lub do innych 
celów (z wyłączeniem okularów do badania wzroku, okularów przeciwsłonecz
nych, soczewek kontaktowych, soczewek okularowych oraz oprawek 
i uchwytów do okularów) 

30 % 3 

900510 Lornetki 20 % 3 

900580 Lunety, teleskopy astronomiczne i pozostałe teleskopy optyczne oraz pozostałe 
przyrządy astronomiczne (z wyłączeniem lornetek, przyrządów radioastrono
micznych oraz pozostałych przyrządów lub aparatury wymienionych gdzie 
indziej) 

20 % 3 

900590 Części i akcesoria, włączając mocowania, do lornetek, lunet, teleskopów astro
nomicznych i pozostałych teleskopów optycznych oraz pozostałych przy
rządów astronomicznych, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

900610 Aparaty fotograficzne, w rodzaju stosowanych do sporządzania klisz lub 
cylindrów drukarskich 

20 % 3 

900620 Aparaty fotograficzne, w rodzaju stosowanych do rejestrowania dokumentów 
na mikrofilmach, zminiaturyzowanych kartach lub innych mikronośnikach 

20 % 3 

900630 Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej lub 
do aerofotogrametrii, do fotografii medycznej lub do badań chirurgicznych 
organów wewnętrznych; aparaty fotograficzne porównawcze do celów medy
cyny sądowej lub kryminologii 

20 % 3 

900640 Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe (z wyłączeniem aparatów 
specjalnych objętych podpozycją 9006.10, 9006.20 lub 9006.30) 

20 % 3 

900651 Aparaty z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe), z filmem 
zwijanym o szerokości ≤ 35 mm (inne niż aparaty fotograficzne dające odbitki 
natychmiastowe i aparaty specjalne objęte podpozycją 9006.10, 9006.20 lub 
9006.30) 

30 % 3 

900652 Aparaty z filmem zwijanym o szerokości < 35 mm (inne niż aparaty fotogra
ficzne dające odbitki natychmiastowe, lustrzanki jednoobiektywowe i aparaty 
specjalne objęte podpozycją 9006.10, 9006.20 lub 9006.30) 

30 % 3 

900653 Aparaty z filmem zwijanym o szerokości 35 mm (inne niż aparaty fotogra
ficzne dające odbitki natychmiastowe, lustrzanki jednoobiektywowe i aparaty 
specjalne objęte podpozycją 9006.10, 9006.20 lub 9006.30) 

30 % 3 

900659 Aparaty z filmem zwijanym o szerokości > 35 mm, lub do których stosuje się 
filmy w kasetach (inne niż aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe, 
lustrzanki jednoobiektywowe i aparaty specjalne objęte podpozycją 9006.10, 
9006.20 lub 9006.30) 

30 % 3 

900661 Wyładowcze lampy błyskowe („elektroniczne”) do celów fotograficznych 30 % 3 

900662 Żarówki błyskowe, kostki błyskowe i tym podobne, do celów fotograficznych 
(inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539) 

30 % 3 

900669 Fotograficzne lampy błyskowe i lampy błyskowe (flesze) (inne niż wyładowcze 
lampy błyskowe (elektroniczne) oraz żarówki błyskowe, kostki błyskowe i tym 
podobne) 

30 % 3 

900691 Części i akcesoria aparatów fotograficznych, gdzie indziej niewymienione 20 % 1

PL L 10/452 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.1.2013



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

900699 Części i akcesoria do fotograficznych lamp błyskowych i lamp błyskowych 
(fleszy), gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

900711 Kamery do filmów o szerokości < 16 mm lub do filmów 2 × 8 mm 30 % 3 

900719 Kamery kinematograficzne do filmów o szerokości ≥ 16 mm (inne niż do 
kamer do filmów 2 × 8 mm) 

30 % 3 

900720 Projektory kinematograficzne 30 % 3 

900791 Części i akcesoria do kamer kinematograficznych, gdzie indziej niewymienione 20 % 1 

900792 Części i akcesoria projektorów kinematograficznych, gdzie indziej niewymie
nione 

20 % 1 

900810 Rzutniki do przezroczy 30 % 3 

900820 Czytniki mikrofilmów, zminiaturyzowanych kart lub innych dokumentów na 
mikronośnikach, nawet umożliwiające wykonywanie kopii 

30 % 3 

900830 Rzutniki obrazów (z wyłączeniem rzutników do przezroczy i czytników mikro
filmów, zminiaturyzowanych kart lub innych dokumentów na mikronośnikach) 

30 % 3 

900840 Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne 30 % 3 

900890 Części i akcesoria do rzutników obrazów, powiększalników i pomniejszalników 
fotograficznych, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

900911 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszące obraz oryginału bezpośrednio na 
kopię (w procesie bezpośrednim) 

20 % 2 

900912 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszące obraz oryginału na kopię za pośred
nictwem dodatkowego nośnika (w procesie pośrednim) 

20 % 2 

900921 Fotokopiarki zawierające układ optyczny (inne niż elektrostatyczne) 20 % 2 

900922 Fotokopiarki stykowe 20 % 2 

900930 Termokopiarki (z wyłączeniem termodrukarek) 20 % 2 

900991 Automatyczne podajniki dokumentów do fotokopiarek i termokopiarek 20 % 2 

900992 Podajniki papieru do fotokopiarek i termokopiarek 20 % 2 

900993 Sortowniki do fotokopiarek i termokopiarek 20 % 2 

900999 Części i akcesoria do fotokopiarek i termokopiarek, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem automatycznych podajników dokumentów, podajników 
papieru i sortowników) 

20 % 2 

901010 Aparatura i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów fotograficz
nych lub kinematograficznych, lub papieru fotograficznego, w zwojach, lub do 
automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów na zwojach 
papieru fotograficznego 

10 % 2 

901041 Aparatura do zapisu bezpośredniego na płytce 10 % 2
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901042 Aparaty powtarzające zapis 20 % 2 

901049 Aparatura do rzutowania lub rysowania wzorów obwodów na światłoczułym 
materiale półprzewodnikowym (z wyłączeniem aparatury do zapisu bezpośred
niego na płytce i aparatów powtarzających zapis) 

20 % 2 

901050 Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych lub kinematograficz
nych, gdzie indziej niewymienione; negatywoskopy 

20 % 2 

901060 Ekrany projekcyjne 20 % 2 

901090 Części i akcesoria do aparatury i wyposażenia do laboratoriów fotograficznych 
lub kinematograficznych, negatywoskopów i ekranów projekcyjnych, gdzie 
indziej niewymienione 

20 % 1 

901110 Mikroskopy optyczne, stereoskopowe 10 % 1 

901120 Mikroskopy optyczne, do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikropro
jekcji (z wyłączeniem mikroskopów stereoskopowych) 

10 % 1 

901180 Mikroskopy optyczne (z wyłączeniem mikroskopów do mikrofotografii, mikro
kinematografii lub mikroprojekcji, mikroskopów stereoskopowych, dwuokula
rowych mikroskopów okulistycznych (oftalmoskopowych) oraz przyrządów, 
urządzeń i maszyn objętych pozycją 9031) 

10 % 1 

901190 Części i akcesoria do mikroskopów optycznych, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

901210 Mikroskopy elektronowe, mikroskopy protonowe i aparatura dyfrakcyjna 10 % 1 

901290 Części i akcesoria do mikroskopów elektronowych, mikroskopów protonowych 
i aparatury dyfrakcyjnej, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

901310 Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lunety 
zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, obję
tych działem 90 lub sekcją XVI, działem 84 i 85 

30 % 3 

901320 Lasery (z wyłączeniem diod laserowych) 10 % 1 

901380 Urządzenia ciekłokrystaliczne, gdzie indziej niewymienione oraz pozostałe 
urządzenia i przyrządy optyczne, niewymienione gdzie indziej w dziale 90 

10 % 1 

901390 Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych (LCD) laserów i pozostałych 
urządzeń i przyrządów, niewymienione gdzie indziej w dziale 90, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

901410 Kompasy, busole morskie 10 % 1 

901420 Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (inne niż 
kompasy i urządzenia radionawigacyjne) 

10 % 1 

901480 Przyrządy i urządzenia do nawigacji (inne niż do nawigacji powietrznej 
i kosmicznej, kompasy i busole morskie oraz urządzenia radionawigacyjne) 

10 % 1
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901490 Części i akcesoria kompasów i busoli morskich oraz innych przyrządów i urzą
dzeń do nawigacji powietrznej i kosmicznej, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

901510 Dalmierze 10 % 1 

901520 Teodolity i tachymetry 10 % 1 

901530 Niwelatory 10 % 1 

901540 Fotogrametryczne przyrządy i urządzenia geodezyjne 10 % 1 

901580 Przyrządy i urządzenia używane w geodezji, topografii, hydrografii, oceanogra
fii, hydrologii, meteorologii lub geofizyce (z wyłączeniem kompasów i busoli 
morskich, dalmierzy, teodolitów, tachymetrów, niwelatorów oraz fotogramet
rycznych przyrządów i urządzeń geodezyjnych) 

10 % 1 

901590 Części i akcesoria do przyrządów i urządzeń używanych w geodezji, topografii, 
fotogrametrii, hydrografii, oceanografii, hydrologii, meteorologii lub geofizyce 
oraz do dalmierzy, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

901600 Wagi o czułości 50 mg lub lepszej, nawet z odważnikami 10 % 1 

901710 Stoły i maszyny kreślarskie, nawet automatyczne (z wyłączeniem urządzeń do 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych) 

10 % 1 

901720 Przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych (z wyłączeniem 
stołów kreślarskich i maszyn liczących) 

10 % 1 

901730 Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany (z wyłączeniem sprawdzianów bez urzą
dzeń nastawnych, objętych podpozycją 9031.80) 

10 % 1 

901780 Ręczne przyrządy do pomiaru długości, gdzie indziej niewymienione 10 % 1 

901790 Części i akcesoria do przyrządów kreślarskich, traserskich lub obliczeniowych 
oraz ręcznych przyrządów do pomiaru długości, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

901811 Elektrokardiografy 5 % 1 

901812 Aparatura do ultrasonografii 5 % 1 

901813 Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezonans magnetyczny 5 % 1 

901814 Aparatura do scyntygrafii 5 % 1 

901819 Aparatura elektrodiagnostyczna, włącznie z aparaturą do badań funkcjonalnych 
lub do kontroli parametrów fizjologicznych (z wyłączeniem elektrokardiogra
fów, aparatury do ultrasonografii, aparatury diagnostycznej wykorzystującej 
rezonans magnetyczny i aparatury do scyntygrafii) 

5 % 1 

901820 Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, stosowana 
w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii 

5 % 1
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901831 Strzykawki, z igłami lub bez, stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii 
lub weterynarii 

5 % 1 

901832 Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne, stosowane w medycynie, 
chirurgii, stomatologii lub weterynarii 

5 % 1 

901839 Igły, cewniki, kaniule i podobne przyrządy stosowane w medycynie, chirurgii, 
stomatologii lub weterynarii (inne niż strzykawki, metalowe igły do zastrzyków 
i igły chirurgiczne) 

5 % 1 

901841 Wiertarki dentystyczne, nawet mające wspólną podstawę z innym sprzętem 
stomatologicznym 

5 % 1 

901849 Przyrządy i urządzenia, stosowane w stomatologii, gdzie indziej niewymienione 5 % 1 

901850 Przyrządy i urządzenia okulistyczne, gdzie indziej niewymienione 5 % 1 

901890 Przyrządy i urządzenia, stosowane w medycynie, chirurgii lub weterynarii, gdzie 
indziej niewymienione 

5 % 1 

901910 Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów 
psychotechnicznych 

5 % 1 

901920 Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania 
lub pozostałych respiratorów 

5 % 1 

902000 Aparaty do oddychania oraz maski gazowe (z wyłączeniem masek ochronnych 
nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów oraz apara
tury do sztucznego oddychania lub pozostałych respiratorów leczniczych) 

5 % 1 

902110 Urządzenia ortopedyczne lub stosowane przy złamaniach 5 % 1 

902121 Sztuczne zęby 5 % 1 

902129 Wyroby protetyki dentystycznej (inne niż sztuczne zęby) 5 % 1 

902131 Sztuczne stawy do celów ortopedycznych 5 % 1 

902139 Protezy (inne niż sztuczne zęby, wyroby protetyki dentystycznej i sztuczne 
stawy) 

5 % 1 

902140 Aparaty słuchowe (z wyłączeniem części i akcesoriów) 5 % 1 

902150 Stymulatory serca, z wyłączeniem części i akcesoriów 5 % 1 

902190 Artykuły i urządzenia zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu 
skorygowanie wady lub kalectwa (z wyłączeniem protez, kompletnych 
aparatów słuchowych i kompletnych stymulatorów serca) 

5 % 1 

902212 Aparatura do tomografii komputerowej 5 % 1 

902213 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, do zastosowań 
w stomatologii 

5 % 1
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902214 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych (inna niż do zastosowań 
stomatologicznych i aparatura do radiografii lub radioterapii) 

5 % 1 

902219 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (inna niż do zasto
sowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych) 

5 % 1 

902221 Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma, do zasto
sowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych 

5 % 1 

902229 Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma (inna niż do 
zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryj
nych) 

5 % 1 

902230 Lampy rentgenowskie 5 % 1 

902290 Generatory promieni rentgenowskich, inne niż lampy rentgenowskie, genera
tory wysokiego napięcia, pulpity i panele sterownicze, ekrany, stoły, fotele 
i podobne, do badań lub leczenia oraz części i akcesoria ogólnego stosowania 
do aparatury objętej pozycją 9022, gdzie indziej niewłączone ani niewymie
nione 

5 % 1 

902300 Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych, np. do 
nauczania lub na wystawach, nienadające się do innych zastosowań (z wyłą
czeniem naziemnych szkoleniowych symulatorów lotu (trenażerów) objętych 
pozycją 8805, przedmiotów kolekcjonerskich, objętych pozycją 9705, oraz 
antyków o wieku > 100 lat, objętych pozycją 9706) 

5 % 1 

902410 Maszyny i urządzenia do testowania metali 10 % 1 

902480 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych własności materiałów 
(innych niż metali) 

10 % 1 

902490 Części i akcesoria do maszyn i urządzeń do testowania mechanicznych włas
ności materiałów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

902511 Termometry cieczowe, z bezpośrednim odczytem, niepołączone z innymi przy
rządami 

10 % 1 

902519 Termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami (inne niż termo
metry cieczowe z bezpośrednim odczytem) 

10 % 1 

902580 Hydrometry, aerometry oraz podobne przyrządy pływające, barometry, higro
metry i psychrometry, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów lub ich 
kombinacja z termometrami 

10 % 1 

902590 Części i akcesoria do hydrometrów, aerometrów oraz podobnych przyrządów 
pływających, termometrów, pirometrów, barometrów, higrometrów i psychro
metrów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

902610 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy 
(z wyłączeniem liczników i regulatorów) 

10 % 1 

902620 Przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ciśnienia cieczy lub gazów (z 
wyłączeniem regulatorów) 

10 % 1 

902680 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1
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902690 Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do pomiaru i kontroli przepływu, 
poziomu, ciśnienia lub pozostałych parametrów cieczy lub gazów, gdzie indziej 
niewymienione 

10 % 1 

902710 Aparatura do analizy gazu lub dymu 10 % 1 

902720 Chromatografy i przyrządy do elektroforezy 10 % 1 

902730 Spektrometry, spektrofotometry oraz spektrografy wykorzystujące promienio
wanie optyczne, takie jak ultrafioletowe, widzialne, podczerwone 

10 % 1 

902740 Światłomierze 10 % 1 

902750 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, wykorzystujące 
promieniowanie ultrafioletowe, widzialne lub podczerwone (inne niż spektro
metry, spektrofotometry, spektrografy i aparatura do analizy gazu lub dymu) 

10 % 1 

902780 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej lub do pomiaru lub 
kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub 
podobne lub do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

902790 Mikrotomy; części i akcesoria do przyrządów i aparatury do analizy fizycznej 
lub chemicznej lub do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzal
ności, napięcia powierzchniowego lub podobne, urządzenia i aparatura do 
mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku oraz do mikrotomów, 
gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

902810 Gazomierze, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 20 % 1 

902820 Liczniki do cieczy, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 20 % 1 

902830 Liczniki energii elektrycznej, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 10 % 1 

902890 Części i akcesoria do gazomierzy, liczników do cieczy lub energii elektrycznej, 
do pomiaru zużycia lub produkcji, gdzie indziej niewymienione 

20 % 1 

902910 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze, krokomierze 
i podobne (z wyłączeniem gazomierzy, liczników do cieczy i energii elektrycz
nej) 

20 % 1 

902920 Szybkościomierze i tachometry, stroboskopy 10 % 1 

902990 Części i akcesoria do obrotomierzy, liczników produkcji, taksometrów, drogo
mierzy (liczników kilometrów), krokomierzy i podobnych, szybkościomierzy 
i tachometrów oraz stroboskopów, gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

903010 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizują
cego 

10 % 1 

903020 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe 10 % 1 

903031 Mierniki uniwersalne do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub 
mocy (bez urządzenia rejestrującego) 

10 % 1 

903039 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub 
mocy (bez urządzenia rejestrującego, inne niż mierniki uniwersalne oraz oscy
loskopy i oscylografy katodowe) 

10 % 1
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903040 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, 
specjalnie zaprojektowane dla telekomunikacji, np. mierniki przesłuchu, mier
niki wzmocnienia, mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki poziomu 
szumów 

10 % 1 

903082 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń półprze
wodnikowych 

10 % 1 

903083 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z urzą
dzeniem rejestrującym (z wyłączeniem specjalnie zaprojektowanych dla teleko
munikacji, oscylografów katodowych oraz aparatury do pomiaru lub kontroli 
płytek lub urządzeń półprzewodnikowych) 

10 % 1 

903089 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych (bez 
urządzenia rejestrującego), gdzie indziej niewymienione 

10 % 1 

903090 Części i akcesoria do instrumentów i aparatury do pomiaru lub kontroli wiel
kości elektrycznych lub do wykrywania promieniowania jonizującego, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

903110 Maszyny do wyważania części mechanicznych 10 % 1 

903120 Stanowiska badawcze silników, prądnic, pomp itp. 10 % 1 

903130 Projektory profilowe 10 % 1 

903141 Przyrządy i urządzenia optyczne do kontroli płytek i urządzeń półprzewodni
kowych lub do kontroli masek fotograficznych lub celowników stosowanych 
do produkcji urządzeń półprzewodnikowych 

10 % 1 

903149 Przyrządy, urządzenia i maszyny optyczne, kontrolne lub pomiarowe, niewy
mienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 90 

10 % 1 

903180 Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe (inne niż optyczne), 
niewymienione gdzie indziej w dziale 90 

10 % 2 

903190 Części i akcesoria do przyrządów, urządzeń i maszyn kontrolnych lub pomia
rowych, gdzie indziej niewymienione 

10 % 2 

903210 Termostaty 10 % 1 

903220 Manostaty (z wyłączeniem kranów, kurków i zaworów, objętych pozycją 8481) 10 % 1 

903281 Przyrządy i aparatura hydrauliczne lub pneumatyczne do regulacji lub kontroli 
(z wyłączeniem manostatów, kranów, kurków i zaworów objętych pozycją 
8481) 

10 % 1 

903289 Przyrządy i aparatura do regulacji lub kontroli (z wyłączeniem hydraulicznych 
lub pneumatycznych, manostatów, termostatów oraz kranów, kurków i zawo
rów, objętych pozycją 8481) 

10 % 1 

903290 Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do regulacji lub kontroli, gdzie 
indziej niewymienione 

10 % 1 

903300 Części i akcesoria do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych 
działem 90, niewymienione w niniejszym dziale ani poza nim 

10 % 1
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910111 Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szla
chetnym, nawet posiadające funkcję stopera, zasilane elektrycznie, wyłącznie 
z odczytem wskazówkowym (inne niż z denkiem ze stali) 

30 % 3 

910112 Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szla
chetnym, nawet posiadające funkcję stopera, zasilane elektrycznie, wyłącznie 
z odczytem optoelektronicznym (inne niż z denkiem ze stali) 

30 % 3 

910119 Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szla
chetnym, nawet posiadające funkcję stopera, zasilane elektrycznie, z kombino
wanym odczytem wskazówkowym i optoelektronicznym (inne niż z denkiem 
ze stali) 

30 % 3 

910121 Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szla
chetnym, nawet posiadające funkcję stopera, z naciągiem automatycznym (inne 
niż z denkiem ze stali) 

30 % 3 

910129 Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szla
chetnym, nawet posiadające funkcję stopera, wyłącznie z naciągiem ręcznym 
(inne niż z denkiem ze stali) 

30 % 3 

910191 Zegarki kieszonkowe i podobne, włącznie ze stoperami, z metalu szlachetnego 
lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, zasilane elektrycznie (inne niż 
z denkiem ze stali i zegarki naręczne) 

30 % 3 

910199 Zegarki kieszonkowe i podobne, włącznie ze stoperami, z metalu szlachetnego 
lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, z naciągiem ręcznym lub z nacią
giem automatycznym (inne niż z denkiem ze stali i zegarki naręczne) 

30 % 3 

910211 Zegarki naręczne, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, wyłącznie 
z odczytem wskazówkowym (inne niż z metalu szlachetnego lub z metalu 
pokrytego metalem szlachetnym) 

30 % 3 

910212 Zegarki naręczne, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, wyłącznie 
z odczytem optoelektronicznym (inne niż z metalu szlachetnego lub z metalu 
pokrytego metalem szlachetnym) 

30 % 3 

910219 Zegarki naręczne, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, z kombinowanym 
odczytem wskazówkowym i optoelektronicznym (inne niż z metalu szlachet
nego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym) 

30 % 3 

910221 Zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera, z naciągiem automa
tycznym (inne niż z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem 
szlachetnym) 

30 % 3 

910229 Zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera, wyłącznie z naciągiem 
ręcznym (inne niż z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem 
szlachetnym) 

30 % 3 

910291 Zegarki kieszonkowe i podobne, włącznie ze stoperami, zasilane elektrycznie 
(inne niż z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym) 

30 % 3 

910299 Zegarki kieszonkowe i podobne, włącznie ze stoperami, z naciągiem ręcznym 
lub z naciągiem automatycznym (inne niż z metalu szlachetnego lub z metalu 
pokrytego metalem szlachetnym 

30 % 3
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910310 Zegary z mechanizmami zegarkowymi, zasilane elektrycznie (z wyłączeniem 
zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych zegarków, obję
tych pozycją 9101 lub 9102, oraz zegarów instalowanych na płytach czoło
wych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegarów podobnego typu, objętych 
pozycją 9104) 

30 % 3 

910390 Zegary z mechanizmami zegarkowymi (z wyłączeniem zasilanych elektrycznie, 
zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych zegarków, obję
tych pozycją 9101 lub 9102, oraz zegarów instalowanych na płytach czoło
wych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegarów podobnego typu, objętych 
pozycją 9104) 

30 % 3 

910400 Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz 
zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków 
powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających oraz pozostałych pojaz
dów 

30 % 3 

910511 Budziki, zasilane elektrycznie 30 % 3 

910519 Budziki (inne niż zasilane elektrycznie) 30 % 3 

910521 Zegary ścienne, zasilane elektrycznie 30 % 3 

910529 Zegary ścienne (inne niż zasilane elektrycznie) 30 % 3 

910591 Zegary, zasilane elektrycznie (z wyłączeniem zegarków naręcznych, zegarków 
kieszonkowych i pozostałych zegarków, objętych pozycją 9101 lub 9102, 
zegarów z mechanizmami zegarkowymi, objętych pozycją 9103, oraz zegarów 
instalowanych na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz 
zegarów podobnego typu, objętych pozycją 9104, budzików i zegarów ścien
nych) 

30 % 3 

910599 Zegary (z wyłączeniem zasilanych elektrycznie, zegarków naręcznych, zegarków 
kieszonkowych i pozostałych zegarków, objętych pozycją 9101 lub 9102, 
zegarów z mechanizmami zegarkowymi, objętych pozycją 9103, oraz zegarów 
instalowanych na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz 
zegarów podobnego typu, objętych pozycją 9104, budzików i zegarów ścien
nych) 

30 % 3 

910610 Dawkowniki czasu i czasomierze rejestrujące 30 % 3 

910620 Liczniki parkingowe 30 % 3 

910690 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 (z wyłączeniem 
zegarów objętych pozycjami od 9101 do 9105, dawkowników czasu, czaso
mierzy rejestrujących i liczników parkingowych) 

30 % 3 

910700 Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi lub silni
kami synchronicznymi 

30 % 3 

910811 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie, 
wyłącznie z odczytem mechanicznym lub z układem, do którego można 
podłączyć odczyt mechaniczny 

30 % 3 

910812 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie, 
wyłącznie z odczytem optoelektronicznym 

30 % 3 

910819 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie, 
z kombinowanym odczytem mechanicznym i optoelektronicznym, nawet 
z tarczą i wskazówkami 

30 % 3 

910820 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, z naciągiem automatycz
nym 

30 % 3
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910890 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, wyłącznie z naciągiem 
ręcznym 

30 % 3 

910911 Mechanizmy zegarowe budzików, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycz
nie, do budzików (z wyłączeniem mechanizmów zegarkowych) 

30 % 3 

910919 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie (inne 
niż do budzików i mechanizmy zegarkowe) 

30 % 3 

910990 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane (inne niż zasilane elek
trycznie i mechanizmy zegarkowe) 

30 % 3 

911011 Kompletne mechanizmy zegarkowe, niezmontowane lub częściowo zmonto
wane (zestawy mechanizmów) 

30 % 3 

911012 Niekompletne mechanizmy zegarkowe, zmontowane 30 % 3 

911019 Mechanizmy zegarowe, wstępnie zmontowane 30 % 3 

911090 Kompletne mechanizmy zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmonto
wane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarowe, zmonto
wane (inne niż wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe i mechanizmy 
zegarkowe) 

30 % 3 

911110 Koperty do zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych oraz pozostałych 
zegarków objętych pozycją 9101 lub 9102, z metalu szlachetnego lub z metalu 
pokrytego metalem szlachetnym 

30 % 3 

911120 Koperty do zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych oraz pozostałych 
zegarków objętych pozycją 9101 lub 9102, z metalu nieszlachetnego, nawet 
pozłacane lub posrebrzane 

30 % 3 

911180 Koperty do zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych oraz pozostałych 
zegarków objętych pozycją 9101 lub 9102, z materiałów innych niż metal 
szlachetny, metal pokryty metalem szlachetnym lub metal nieszlachetny 

30 % 3 

911190 Części kopert do zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych oraz pozos
tałych zegarków objętych pozycją 9101 lub 9102, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

911220 Obudowy do zegarów i koperty do zegarków (innych niż zegarki naręczne, 
zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki objęte pozycją 9101 lub 9102) 

30 % 3 

911290 Części obudów do zegarów i kopert do zegarków (innych niż zegarki naręczne, 
zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki objęte pozycją 9101 lub 9102), 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

911310 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz części do nich, z metalu szla
chetnego lub pokrytego metalem szlachetnym, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

911320 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz części do nich, z metalu nieszla
chetnego, nawet pozłacane lub posrebrzane, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

911390 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz części do nich, gdzie indziej 
niewymienione 

30 % 3 

911410 Sprężyny do zegarów i zegarków, włączając sprężyny włosowe 30 % 3 

911420 Kamienie do zegarów lub zegarków (inne niż do obudów zegarów i kopert 
zegarków) 

30 % 3 

911430 Tarcze do zegarów i zegarków 30 % 3
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911440 Płyty i mostki do zegarów i zegarków 30 % 3 

911490 Części do zegarów lub zegarków, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

920110 Pianina 30 % 3 

920120 Fortepiany 30 % 3 

920190 Klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe (inne niż pianina 
i fortepiany) 

30 % 3 

920210 Skrzypce i pozostałe instrumenty strunowe smyczkowe 30 % 3 

920290 Gitary, harfy i pozostałe instrumenty strunowe (z wyłączeniem instrumentów 
klawiszowych i smyczkowych) 

30 % 3 

920300 Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawi
szowe z wolnym metalowym stroikiem (z wyłączeniem strunowych instru
mentów muzycznych) 

30 % 3 

920410 Akordeony i podobne instrumenty 30 % 3 

920420 Harmonijki ustne 30 % 3 

920510 Instrumenty dęte blaszane 30 % 3 

920590 Dęte instrumenty muzyczne (z wyłączeniem organów i instrumentów dętych 
blaszanych) 

30 % 3 

920600 Perkusyjne instrumenty muzyczne, np. bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, 
marakasy 

30 % 3 

920710 Instrumenty klawiszowe, w których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być 
wzmocniony, elektrycznie (z wyłączeniem akordeonów) 

30 % 3 

920790 Akordeony i instrumenty muzyczne bez klawiatury, w których dźwięk jest 
wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie 

30 % 3 

920810 Pozytywki 30 % 3 

920890 Szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozos
tałe instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycją w dziale 92; wabiki 
dowolnego rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnaliza
cyjne 

30 % 3 

920910 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte 30 % 3 

920920 Mechanizmy pozytywek 30 % 3 

920930 Struny do instrumentów muzycznych 30 % 3 

920991 Części i akcesoria do pianin i fortepianów, gdzie indziej niewymienione 30 % 3
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920992 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych strunowych bez klawiatury, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem strun do tych instrumentów 
muzycznych oraz części do instrumentów muzycznych, w których dźwięk 
jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie) 

30 % 3 

920993 Części i akcesoria do organów piszczałkowych klawiszowych, fisharmonii 
i podobnych instrumentów klawiszowych z wolnym metalowym stroikiem, 
gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

920994 Części do instrumentów muzycznych, w których dźwięk jest wytwarzany lub 
też musi być wzmocniony, elektrycznie, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

920999 Części i akcesoria, np. karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów 
muzycznych, do akordeonów i podobnych instrumentów, harmonijek ustnych, 
dętych instrumentów muzycznych, szaf grających, katarynek i pozostałych 
instrumentów muzycznych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
metronomów, widełek stroikowych, kamertonów dętych, mechanizmów do 
pozytywek, strun do instrumentów muzycznych oraz części i akcesoriów do 
pianin i fortepianów, strunowych instrumentów muzycznych bez klawiatury, 
organów piszczałkowych klawiszowych, fisharmonii i podobnych instru
mentów klawiszowych) 

30 % 3 

930111 Broń artyleryjska, np. armaty, haubice i moździerze, samobieżna 30 % 3 

930119 Broń artyleryjska, np. armaty, haubice i moździerze, bez własnego napędu 30 % 3 

930120 Wyrzutnie rakiet; miotacze ognia; granatniki; wyrzutnie torped i podobne 
miotacze 

30 % 3 

930190 Broń wojskowa, włączając pistolety maszynowe (z wyłączeniem broni artyleryj
skiej, wyrzutni rakiet, miotaczy ognia, granatników, wyrzutni torped i podob
nych miotaczy, rewolwerów i pistoletów objętych pozycją 9302 oraz broni 
białej objętej pozycją 9307) 

30 % 3 

930200 Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem objętych pozycją 9303 lub 9304 oraz 
pistoletów maszynowych przeznaczonych do celów wojskowych) 

30 % 3 

930310 Broń palna ładowana przez lufę, nieprzeznaczona do strzelania nabojami ani 
nienadająca się do tego celu 

30 % 3 

930320 Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do 
celu, mające przynajmniej jedną lufę gładką (z wyłączeniem broni palnej łado
wanej przez lufę oraz pistoletów i karabinów sprężynowych, pneumatycznych 
lub gazowych) 

30 % 3 

930330 Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do 
celu, z jedną lub więcej lufami gwintowanymi (inne niż pistolety i karabiny 
sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe) 

30 % 3 

930390 Broń palna i pozostałe urządzenia działające na zasadzie odpalenia ładunku 
wybuchowego (z wyłączeniem strzelb i karabinków sportowych, myśliwskich 
lub przeznaczonych do strzelania do celu, rewolwerów i pistoletów, objętych 
pozycją 9302, i broni wojskowej) 

30 % 3 

930400 Pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki, oraz pozos
tała broń niepalna (z wyłączeniem szpad i szabli, kordów, bagnetów i podobnej 
broni, objętej pozycją 9307) 

30 % 3 

930510 Części i akcesoria do rewolwerów lub pistoletów, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

930521 Lufy gładkie do strzelb i karabinów sportowych, myśliwskich lub przeznaczo
nych do strzelania do celu, objętych pozycją 9303 

30 % 3
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930529 Części i akcesoria do strzelb i karabinków sportowych, myśliwskich lub prze
znaczonych do strzelania do celu, objętych pozycją 9303 (z wyłączeniem luf 
do strzelb myśliwskich) 

20 % 3 

930591 Części i akcesoria do broni wojskowej objętej pozycją 9301, gdzie indziej 
niewymienione 

20 % 3 

930599 Części i akcesoria do broni i podobnych artykułów objętych pozycją 9303 lub 
9304, gdzie indziej niewymienione (inne niż do strzelb lub karabinów objętych 
pozycją 9303) 

20 % 3 

930610 Naboje do pistoletów do nitowania lub do podobnych narzędzi lub przyrządów 
do uboju zwierząt oraz części do nich, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

930621 Naboje do strzelb myśliwskich z lufą gładką 30 % 3 

930629 Części i naboje do strzelb myśliwskich z lufą gładką; pociski i śrut ołowiany do 
karabinów i pistoletów pneumatycznych 

30 % 3 

930630 Części nabojów do strzelb myśliwskich z lufą gładką, rewolwerów i pistoletów 30 % 3 

930690 Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i pozostała amunicja oraz granaty 
i części do nich, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem nabojów) 

30 % 3 

930700 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz 
pochwy do takiej broni (inne niż z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego 
metalem szlachetnym, floretów szermierczych, noży myśliwskich i sztyletów, 
noży biwakowych i innych noży objętych pozycją 8211, pasów i podobnych 
artykułów ze skóry lub tkaniny oraz rękojeści szabli) 

30 % 3 

940110 Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 30 % 3 

940120 Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych 30 % 3 

940130 Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości (inne niż lekarskie, chirur
giczne, dentystyczne lub weterynaryjne i fotele fryzjerskie) 

30 % 3 

940140 Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania (z wyłączeniem ogro
dowych i kempingowych oraz lekarskich, dentystycznych lub chirurgicznych) 

30 % 3 

940150 Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych mate
riałów 

30 % 3 

940161 Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane (z wyłączeniem przekształ
calnych w miejsca do spania) 

30 % 5 

940169 Meble do siedzenia z drewnianą ramą (z wyłączeniem tapicerowanych) 30 % 5 

940171 Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane (z wyłączeniem stosowa
nych w statkach powietrznych lub pojazdach mechanicznych, obrotowych 
z regulacją wysokości oraz lekarskich, dentystycznych lub chirurgicznych) 

30 % 3 

940179 Meble do siedzenia z metalową ramą (z wyłączeniem tapicerowanych, obroto
wych z regulacją wysokości oraz lekarskich, dentystycznych lub chirurgicznych) 

30 % 3 

940180 Meble do siedzenia, gdzie indziej niewymienione 30 % 3
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940190 Części mebli do siedzenia, gdzie indziej niewymienione 20 % 2 

940210 Fotele dentystyczne, fryzjerskie lub podobne, obrotowe, z pochylanym opar
ciem i podnoszone oraz ich części, gdzie indziej niewymienione 

5 % 1 

940290 Stoły operacyjne, stoły do badań i pozostałe meble lekarskie, chirurgiczne, 
dentystyczne lub weterynaryjne (z wyłączeniem foteli dentystycznych lub 
podobnych, specjalnych stołów przeznaczonych do badań rentgenowskich 
oraz noszy i noszy z wózkiem, włącznie z wózkami do wewnętrznego trans
portu chorych) 

5 % 1 

940310 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze (z wyłączeniem mebli do 
siedzenia) 

30 % 3 

940320 Meble metalowe (z wyłączeniem biurowych, mebli do siedzenia oraz lekarskich, 
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych) 

30 % 3 

940330 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze (z wyłączeniem mebli do 
siedzenia) 

30 % 5 

940340 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni (z wyłączeniem mebli do 
siedzenia) 

30 % 5 

940350 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni (z wyłączeniem mebli do 
siedzenia) 

30 % 5 

940360 Meble drewniane (z wyłączeniem stosowanych w biurze, kuchni, sypialni oraz 
mebli do siedzenia) 

30 % 5 

940370 Meble z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem lekarskich, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych oraz mebli do siedzenia) 

30 % 5 

940380 Meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów (z wyłączeniem 
mebli metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych) 

30 % 5 

940390 Części mebli (innych niż do siedzenia), gdzie indziej niewymienione 20 % 3 

940410 Stelaże pod materace przeznaczone do ram do łóżek (z wyłączeniem sprężyn 
przeznaczonych do mebli do siedzenia) 

30 % 5 

940421 Materace z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte 30 % 5 

940429 Materace wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz 
dowolny materiał (z wyłączeniem materacy z gumy lub z tworzyw sztucznych, 
komórkowych, materacy i poduszek, pneumatycznych lub wodnych) 

30 % 5 

940430 Śpiwory, nawet ogrzewane elektrycznie 30 % 3 

940490 Artykuły pościelowe i podobne wyposażenie, wyposażone w sprężyny lub 
wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub wykonane 
z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych (z wyłączeniem stelaży 
pod materace, materacy, śpiworów, materacy i poduszek, pneumatycznych 
lub wodnych, koców i poszewek pościelowych) 

30 % 3 

940510 Żyrandole, świeczniki i pozostałe elektryczne oprawy oświetleniowe, moco
wane do sufitu lub do ściany (z wyłączeniem stosowanych do oświetlania 
otwartych przestrzeni publicznych lub dróg publicznych) 

30 % 3 

940520 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe 30 % 3 

940530 Zestawy oświetleniowe, w rodzaju stosowanych do choinek bożonarodzenio
wych 

30 % 3 

940540 Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione 30 % 3
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940550 Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

940560 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne, i podobne, ze 
źródłem światła zamontowanym na stałe 

30 % 3 

940591 Części lamp i opraw oświetleniowych, reklam świetlnych, podświetlanych tablic 
i znaków informacyjnych, i podobnych, ze szkła, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

940592 Części lamp i opraw oświetleniowych, reklam świetlnych, podświetlanych tablic 
i znaków informacyjnych, i podobnych, z tworzyw sztucznych, gdzie indziej 
niewymienione 

20 % 2 

940599 Części lamp i opraw oświetleniowych, reklam świetlnych, podświetlanych tablic 
i znaków informacyjnych, i podobnych, gdzie indziej niewymienione 

20 % 2 

940600 Budynki prefabrykowane, nawet kompletne lub już zmontowane 10 % 3 

950100 Zabawki na kołach przeznaczone do jazdy dla dzieci, np. rowery trzykołowe, 
hulajnogi, samochodziki poruszane pedałami (z wyłączeniem rowerów normal
nych z łożyskami tocznymi); wózki dla lalek 

30 % 3 

950210 Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie, nawet ubrane 30 % 3 

950291 Odzież i akcesoria, obuwie i nakrycia głowy dla lalek przedstawiających 
wyłącznie ludzkie postacie 

30 % 3 

950299 Części i akcesoria lalek przedstawiających wyłącznie ludzkie postacie, gdzie 
indziej niewymienione 

30 % 3 

950310 Pociągi elektryczne, włącznie z torami, urządzeniami sygnalizacyjnymi i innym 
wyposażeniem do nich 

30 % 3 

950320 Zestawy do składania modeli redukcyjnych (zmniejszonych w skali), nawet 
z napędem (z wyłączeniem pociągów elektrycznych, włącznie z torami, urzą
dzeniami sygnalizacyjnymi i innym wyposażeniem do nich) 

30 % 3 

950330 Zestawy i zabawki konstrukcyjne (z wyłączeniem zestawów do składania 
modeli redukcyjnych (zmniejszonych w skali)) 

30 % 3 

950341 Wypchane zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie 30 % 3 

950349 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie (z wyłącze
niem wypchanych) 

30 % 3 

950350 Instrumenty i aparatura, muzyczne, zabawkowe 30 % 3 

950360 Układanki 30 % 3 

950370 Zabawki, pakowane w zestawy lub komplety (z wyłączeniem pociągów elek
trycznych, włącznie z wyposażeniem, zestawów do składania modeli redukcyj
nych (zmniejszonych w skali), zestawów i zabawek konstrukcyjnych i układa
nek) 

30 % 3 

950380 Zabawki i modele, z silnikiem (z wyłączeniem pociągów elektrycznych, 
zestawów do składania modeli redukcyjnych (zmniejszonych w skali) i zabawek 
przedstawiających zwierzęta, postacie ludzkie lub postacie inne niż ludzkie) 

30 % 3 

950390 Zabawki, gdzie indziej niewymienione 30 % 3 

950410 Gry wideo, w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym 30 % 3

PL 15.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/467



Kod HS 
2002 Opis produktów 

Maksymalne taryfy 
stosowane od 
31.12.2007 Kategoria 

CEMAC 

950420 Stoły bilardowe i akcesoria 30 % 3 

950430 Gry z ekranem, flipper i pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami 
(pieniędzmi papierowymi), żetonami lub innymi podobnymi artykułami (inne 
niż wyposażenie kręgielni) 

30 % 3 

950440 Karty do gry 30 % 3 

950490 Stoły do gier rozgrywanych w kasynach, wyposażenie automatycznych 
kręgielni oraz do pozostałych gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, 
włączając bilardy elektryczne (z wyłączeniem uruchamianych monetami, 
banknotami (pieniędzmi papierowymi), żetonami lub innymi podobnymi arty
kułami, stołów bilardowych, gier wideo, w rodzaju stosowanych z odbiornikiem 
telewizyjnym i kart do gry) 

30 % 3 

950510 Artykuły bożonarodzeniowe (z wyłączeniem świeczek i zestawów oświetlenio
wych elektrycznych, naturalnych choinek bożonarodzeniowych i stojaków pod 
choinki bożonarodzeniowe) 

30 % 3 

950590 Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria 
do sztuk magicznych i żartów, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

950611 Narty do uprawiania sportów zimowych 30 % 3 

950612 Wiązania do nart 30 % 3 

950619 Sprzęt narciarski do uprawiania sportów zimowych (inny niż narty i wiązania 
do nart) 

30 % 3 

950621 Deski windsurfingowe 30 % 3 

950629 Narty wodne, deski surfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych 
(inny niż deski windsurfingowe) 

30 % 3 

950631 Kompletne kije golfowe 30 % 3 

950632 Piłki golfowe 30 % 3 

950639 Sprzęt golfowy (z wyłączeniem piłek i kompletnych kijów) 30 % 3 

950640 Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego 30 % 3 

950651 Rakiety tenisowe, nawet z naciągiem (z wyłączeniem rakietek do tenisa stoło
wego) 

30 % 3 

950659 Rakiety badmintonowe i podobne, nawet z naciągiem (z wyłączeniem rakiet 
tenisowych i rakietek do tenisa stołowego) 

30 % 3 

950661 Piłki tenisowe (z wyłączeniem piłeczek do tenisa stołowego) 30 % 3 

950662 Piłki nadmuchiwane 30 % 3 

950669 Piłki (z wyłączeniem nadmuchiwanych, piłek tenisowych, piłek golfowych i piłe
czek do tenisa stołowego) 

30 % 3 

950670 Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub 
wrotkami 

30 % 3 

950691 Artykuły i wyposażenie do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimnastyczny 
lub lekkoatletyczny 

30 % 3
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950699 Artykuły i wyposażenie do gier na świeżym powietrzu, gdzie indziej niewymie
nione; baseny i brodziki 

30 % 3 

950710 Wędziska 30 % 3 

950720 Haczyki na ryby, nawet z przyponem 30 % 3 

950730 Kołowrotki wędkarskie 30 % 3 

950790 Artykuły wędkarskie, gdzie indziej niewymienione; podbieraki, podrywki, siatki 
na motyle i podobne sieci; wabiki oraz podobne przybory łowieckie lub strze
leckie (z wyłączeniem wabików wydających dźwięki wszelkich rodzajów 
i ptaków wypchanych objętych pozycją 9705) 

30 % 3 

950810 Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie 30 % 3 

950890 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wolnym 
powietrzu; wędrowne teatry (z wyłączeniem wędrownych cyrków i wędrownych 
menażerii, straganów, włącznie z przeznaczonymi do sprzedaży towarów, 
towarów przeznaczonych na nagrody, automatów do gier uruchamianych 
przez wrzucenie monet lub żetonów oraz ciągników i innych pojazdów trans
portowych, włączając przyczepy) 

30 % 3 

960110 Kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, obrobione, gdzie indziej niewymie
nione 

30 % 3 

960190 Kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały 
do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione, oraz artykuły z tych mate
riałów, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kości słoniowej) 

30 % 3 

960200 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione 
oraz artykuły z takich materiałów, gdzie indziej niewymienione; formowane 
lub rzeźbione artykuły z wosku, parafiny, stearyny, gum lub żywic naturalnych 
lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie 
indziej niewymienione; obrobiona, nieutwardzona żelatyna oraz artykuły 
z nieutwardzonej żelatyny, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

960310 Miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozostałych 
materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez 

30 % 3 

960321 Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki do protez dentystycznych 30 % 3 

960329 Pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs 
oraz pozostałe szczoteczki do użytku osobistego (z wyłączeniem szczoteczek 
do zębów) 

30 % 3 

960330 Pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań 
kosmetycznych 

20 % 3 

960340 Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne, poduszki i wałki do 
malowania (z wyłączeniem pędzli artystycznych i podobnych objętych 
podpozycją 9603.30) 

30 % 3 

960350 Szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów 30 % 3 

960390 Mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane 
do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (z wyjątkiem objętych podpozycjami 
9603.10 do 9603.50); wycieraczki do szyb z gumy lub podobnego elastycz
nego materiału; miotły i szczotki, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

960400 Sita i przesiewacze, ręczne (z wyłączeniem cedzaków) 30 % 3
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960500 Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub 
obuwia (z wyłączeniem zestawów do manicure) 

30 % 3 

960610 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części 20 % 2 

960621 Guziki z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym (z wyłą
czeniem zatrzasków, zatrzasków guzikowych i spinek do mankietów) 

20 % 2 

960622 Guziki z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienniczym (z wyłą
czeniem zatrzasków, zatrzasków guzikowych i spinek do mankietów) 

20 % 2 

960629 Guziki (inne niż z tworzyw sztucznych lub metalu nieszlachetnego, niepokryte 
materiałem włókienniczym, oraz z wyłączeniem zatrzasków, zatrzasków guzi
kowych i spinek do mankietów) 

20 % 2 

960630 Formy do guzików i pozostałe części guzików; półprodukty guzików 20 % 2 

960711 Zamki błyskawiczne z ogniwami z metali nieszlachetnych 20 % 2 

960719 Zamki błyskawiczne (inne niż z ogniwami z metali nieszlachetnych) 20 % 2 

960720 Części zamków błyskawicznych 20 % 2 

960810 Pióra kulkowe i długopisy 30 % 5 

960820 Pióra i pisaki, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi 30 % 3 

960831 Pióra do kreślenia tuszem 30 % 3 

960839 Pióra wieczne, stylografy i pozostałe pióra (z wyłączeniem piór do kreślenia 
tuszem) 

30 % 3 

960840 Ołówki automatyczne 30 % 3 

960850 Komplety składające się z dwóch lub więcej następujących artykułów: piór 
kulkowych i długopisów, piór i pisaków, z końcówkami filcowymi lub 
końcówkami z włókna, piór wiecznych i ołówków automatycznych 

30 % 3 

960860 Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika 
z tuszem 

30 % 3 

960891 Stalówki i ich ostrza 30 % 3 

960899 Części piór kulkowych i długopisów, piór i pisaków z końcówkami filcowymi 
i innymi końcówkami porowatymi, piór wiecznych i ołówków automatycz
nych, gdzie indziej niewymienione, obsadek do ołówków, obsadek do piór 
i podobnych oraz rapidografów 

30 % 3 

960910 Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony 30 % 3 

960920 Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne 30 % 3 

960990 Ołówki, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania i kredy 
krawieckie 

30 % 3
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961000 Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet 
oprawione 

30 % 3 

961100 Ręczne datowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne; ręczne wierszowniki 
oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami 

30 % 3 

961210 Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygo
towane inaczej, do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach 

30 % 3 

961220 Poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez 30 % 3 

961310 Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe 30 % 3 

961320 Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania 30 % 3 

961380 Zapalniczki (z wyłączeniem zapalniczek kieszonkowych, gazowych oraz lontów 
i spłonek do prochów strzelniczych i materiałów wybuchowych) 

30 % 3 

961390 Części zapalniczek, gdzie indziej niewymienione 20 % 2 

961420 Fajki do tytoniu i cybuchy 30 % 3 

961490 Części fajek do tytoniu, gdzie indziej niewymienione; cygarniczki do papie
rosów lub cygar, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione 

30 % 3 

961511 Grzebienie, wsuwki do włosów i podobne, z ebonitu lub tworzyw sztucznych 30 % 3 

961519 Grzebienie, wsuwki do włosów i podobne (inne niż z ebonitu lub tworzyw 
sztucznych) 

30 % 3 

961590 Szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i podobne, oraz ich części, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem urządzeń elektrotermicznych obję
tych pozycją 8516) 

30 % 3 

961610 Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych oraz ich oprawy 
i głowice (z wyłączeniem uruchamianych monetą lub żetonem) 

10 % 2 

961620 Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toale
towych 

10 % 2 

961700 Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe oraz ich części (z wyłączeniem 
wkładów szklanych) 

30 % 3 

961800 Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automatyczne manekiny i inne 
ruchome wystawy, stosowane do wyposażania wystaw sklepowych (z wyłącze
niem wystawionych artykułów, modeli przeznaczonych do celów edukacyjnych 
i lalek) 

30 % 3 

970110 Obrazy, np. obrazy olejne, akwarele i pastele, oraz rysunki, wykonane 
wyłącznie ręcznie (z wyłączeniem rysunków technicznych i podobnych obję
tych pozycją 4906 oraz artykułów przemysłowych malowanych lub zdobio
nych ręcznie) 

30 % 3 

970190 Kolaże i podobne płyty dekoracyjne 30 % 3 

970200 Oryginalne ryciny, sztychy i litografie 30 % 3
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970300 Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów 30 % 3 

970400 Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierw
szego dnia obiegu, papeteria pocztowa, papier ostemplowany i podobne, kaso
wane lub niekasowane, inne niż bieżącej lub nowej emisji, które mają lub będą 
miały określoną wartość nominalną 

30 % 3 

970500 Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralo
giczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etnogra
ficzne lub numizmatyczne 

30 % 3 

970600 Antyki o wieku > 100 lat 30 % 3”
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